להתכונן לחנוכה – מגוון רעיונות ליצירה
משנכנס כסלו מתכוננים לחנוכה .מסיבות חנוכה ,קישוט הבית ,הכנת חנוכייה ועוד
ועוד
לפניכם אוסף רעיונות ל :הכנת נרות ביתית ,קישוט הבית לקראת החג והכנת
חנוכייה אישית מפלסטלינה – חנוכה שמח!!!

קישוט הבית בחנוכיות
חנוכייה מפסטה ועדשים
החנוכייה המקסימה הזו עשויה מפסטה ועדשים יבשים.
ילדים גדולים יותר יוכלו ליצור אותה לגמרי בעצם בעוד
הצעירים יותר יזדקקו לעזרת מבוגר שיצייר עבורם את קווי
המתאר של החנוכייה לפני שיתחילו להדביק.
החומרים הדרושים:
פסטה יבשה מסוג מקרוני
עדשים יבשים
דבק פלסטי
מקלון אוזניים
נייר קרפ אדום
בריסטול
ניקח פיסות קטנות של נייר קרפ ונגלגל בין האצבעות עד
שיהיו דקות מספיק בשביל להיכנס לתוך המקרוני .בשיטה
הזו נכין  9נרות מקרוני.
נדביק את הנרות על הבריסטול בשורה על מנת ליצור
חנוכייה .עבור השמש נשתמש בשתי פיסות מקרוני.
בעזרת דבק פלסטי ומקלון אוזניים ,נצייר את שאר החנוכייה
ונקשט בהדבקת עדשים.
נגזור את החנוכייה ונדביק על בריסטול בצבע מנוגד ליצירת כרטיס ברכה או תמונה.

איך מכינים חנוכיית מפלסטלינה ?
מאת :נועם רז
להכנת הנחש:
לוקחים גוש בינוני של פלסטלינה בכל צבע
שאתם חפצים ויוצרים כדור חלק ובינוני.
יוצרים מהכדור נקניקיה ארוכה ושמנמנה,
מועכים אותה על מנת שתעמוד יציב על השולחן
(גוף הנחש יהווה למעשה את החנוכייה) .את החלק
הקדמי של הנקניקייה מקפלים כלפי מעלה על מנת
ליצור את ראש הנחש ,דהיינו השמש.
ליצירת פנים
לוקחים מעט פלסטלינה לבנה ,מכדררים לשני כדורים קטנטנים לעיניים ומעט שחור
לאישונים ומעט צהוב ללשון (יוצרים נקניקיה קטנה ודקה,מקפלים אותה כמו האות
vומדביקים הפוך).
ליצירת הנרות
לוקחים גוש פלסטלינה בכל צבע שתבחרו ויוצרים ממנו תשעה כדורים קטנים .מכל
כדור יוצרים נקניקיה בינונית ,מועכים ומגלגלים את הנקניקייה כמו שושנה .נר אחד
מדביקים על ראש הנחש שהוא למעשה השמש ושאר הנרות הנותרים על גב הנחש.
ליצירת להבות
לוקחים גוש בינוני של פלסטלינה בצבע צהוב ויוצרים ממנו תשעה כדורים קטנים.
מכל כדור יוצרים נקניקיה ומועכים עד לקבלת צורה של "טיפה" כצורת להבה.
לוקחים פלסטלינה בצבע אדום יוצרים תשעה כדורים יותר קטנים ,מנקנקים ומועכים
לטיפות קטנות .מדביקים על הלהבות הצהובות(,הצהוב יהווה מסגרת לאדום) .כל להבה
נדביק בתורה על נר המונח על גב הנחש
אפשר להניח על גבי הפלסטלינה כוסיות קטנות מאלומיניום ואז ניתן להדליק בהם
נרות חנוכה.

הכנת נרות בבית
מחפשים פעילות יצירה שמתאימה בול לחנוכה? אין כמו הכנת נרות בבית.
המאמר מתאים לכל הגילאים
אין עוד זמן בשנה שיותר מתאים מחנוכה להכנת נרות בבית .ייתכן ותשאלו" :למה בכלל
להכין נרות בבית?" ובכן ,זוהי פעילות יצירה נחמדה ,לא ממש מורכבת והתוצרים שלה
יכולים לשמש כקישוט או פשוט כנרות שימושיים ביותר.
חשוב מאוד :כל ההנחיות מיועדות לפעילות של הילד עם הורה .בשום שלב אין
לאפשר לילדים להתקרב לבדם לשעווה החמה או לכיריים.
להכין מראש
החומרים
חבילה גדולה של נרות לבנים (נרות שבת מהסופר) או חבילת פתיתי שעווה/פרפין
פתיל כותנה מצופה שעווה  -ניתן לקנות בחנויות היצירה
שאריות צבעי פנדה
שמן
סבון כלים

קישוטים שונים :חרוזים ,נוצצים ,עלים יבשים וכד'
דבק חזק  -עדיף  UHUנוזלי
הכלים
קופסת שימורים ריקה
סיר בגודל בינוני
מיכלים קטנים (למשל מיכלים של מעדני חלב)
מספריים
מקל דק וארוך
כפפה לתנור
מברשת קטנה /מכחול
הכנת נר רגיל או מקושט
נמלא את הסיר במים כדי רבע ונרתיח אותם .במקביל ,בקופסת השימורים נשים כמה נרות
ונניח אותה בתוך הסיר עם המים המתחממים .שעוות הנרות תימס לאיטה  -התאזרו
בסבלנות.
בינתיים ,הכינו את הכלי לנר .אנחנו
שמרנו מיכלים של גמדים יוגורט -
מספיק גדולים כדי ליצור נר מכובד,
מספיק קטנים כדי שזה לא ידרוש
הרבה שעווה .
ערבבו מעט מאוד שמן וסבון כלים.
התערובת הזו תשמש למשיחת חלקם
הפנימי של המיכלים כדי להקל על שליפת הנרות .את התערובת נמרח באמצעות מברשת
מטבח קטנה או מכחול.
הפתיל לנר הוא אחת הבעיות בהכנת נרות בבית .עבורנו לא מעשי להכין מתקן מתאים
למתיחת הפתילים ולכן מומלץ להשתמש בפתיל נוקשה ככל הניתן ,או לחילופין לגזור מראש
פתיל באורך כפול לפחות מהנדרש ,כדי שהפתיל לא "יברח ".
לאחר שהשעווה נמסה ,נוציא בזהירות את קופסת השימורים ונמזוג את השעווה הנוזלית
לתוך המיכל שהכנו .בשלב הזה ניתן להכניס פנימה חלקי קישוט שונים .אפשר גם להשאיר
בלי כלום ולקשט אחר כך .
מניחים את הנר במקום צונן ,למשל על אדן החלון,
עד שהשעווה תתקרר לגמרי .זה לוקח כמה שעות,
אז אפשר להמשיך בערב או למחרת.
אחרי שהשעווה התקררה לגמרי ,אפשר לשלוף את
הנר מהמיכל .אם הנר לא יוצא בקלות ומדובר
במיכל חד-פעמי ,אפשר פשוט לגזור אותו.
אם השתמשנו בפתיל ארוך מאוד ,זה הזמן לגזור
אותו לאורך של סנטימטר אחד לכל היותר מעל
לשעווה.

בשלב הזה אפשר לקשט את הנר מבחוץ  -פשוט להדביק קישוטים שונים .אפשר גם לצבוע
בדבק עם נוצצים.
הכנת נר צבעוני
ממיסים נרות כפי שהוסבר בסעיף הקודם .לנרות
מוסיפים חתיכה קטנה של צבע שעווה  -פנדה,
בגוון הרצוי .הפנדה תימס יחד עם הנרות ותצבע
אותם .אפשר גם ליצור גוונים רצויים על ידי המסת
צבעי פנדה שונים ביחד.
שימו לב ,כמות הצבע שתוסיפו תשפיע על החוזק של הצבע .מעט פנדה תיצור נר בעל גוון
צבעוני ,שקוף למחצה .הרבה פנדה תיצור נר בעל צבע חזק וכהה .בכל מקרה אפשר להוסיף
עוד צבע אם נדמה שזה חלש מדי .
יוצקים את השעווה הצבעונית למיכל .אם הוספנו רק מעט צבע ,אפשר גם כאן להוסיף
קישוטים שונים לתוך הנר .במקרה של שעווה הצבועה בחוזקה אין טעם ,כיוון שלא יראו את
הקישוטים.
מצננים ומוציאים מהכלי.
נר במספר שכבות
אם יש מספיק סבלנות ,אפשר ליצור נר צבעוני
במספר שכבות .יוצקים שעווה צבעונית בגובה של
חצי או שליש מיכל .מניחים לשעווה להצטנן כמה
שאפשר .בינתיים ממיסים עוד שעווה וצובעים אותה
בצבע אחר .יוצקים את הגוון השני למיכל ומעמידים
שוב את השעווה להצטנן  -וחוזר חלילה .
זה דורש קצת סבלנות מהילדים ,אבל התוצאה
מלבבת.
היצירות מאת : Kids Craft Weekly -אמבר קראוון,
בתרגום :שירלי צפלוביץ ,אדוה לוטן

