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  .מתקרב שבועות חג

  .וחמודה מתוקה פרה להכין נלמד ובוא

 ועד מהתחלה סוכר מבצק פרה יצירת בתהליך אתכם לשתף שמחה אנושקה

  .מוכנה שהפרה השלב

  . ואורחים ילדים את ולהפתיע חגיגית עוגה על הפרה את לשים תוכלו

  ?נתחיל

  
  :נצטרך מה 

, צהוב, כתום, שחור, לבן (צבעוני סוכר בצק •
  ).ירוק מעט

  קורנפלור או סוכר אבקת •

 מים מעט עם קערית •

 קאטר, עץ שיפוד •

 עבודה משטח •

  מזלג, קטנה סכין •

 
 

  

 בגודל לכדור לבן סוכר בצק גלגלו. 1 שלב
 ראש היהי זה. הפרה גוף מגודל 1/2
 קצהב. יותר קטן לבן כדור גלגלו. פרהה
 של הגוף זהו, אגס של צורה צרו ותעצבאה

 נחתוך רגיל שיפוד בעדינות נכניס .הפרה

 יושבת פרה של בגובה אותו
  

  

 צבעב קטנים נקניקים שני הכינו. 2 שלב
 אחד אותם והצמידו אותם ושחור כתום
 – טיפה צורתל שניהם את קפלו. לשני

, כתום כדור צרו, כעת. פרה וזניא קיבלנו
 אצבע עם ואות שטחו, אליפסהל אותו הפכו

 לראש מים מעט בעזרת אותו והדביקוו

 .הפה באזור, הפרה
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 בחלק חתכים 2 צרו, מזלג בעזרת. 3 שלב
 אלו. הכתומה האליפסה של העלעון

 הסכין בעזרת. הפרה של נחירייםה
 .לפרה נחמד חיוך צרו, הקטנה

 

  

 הכניסו, לגוף הראש את לחבר כדי. 4 שלב
 מלמטה, הפרה לראש השיפוד את
  ).סיבוביות בתנועות בעדינות(

. לפרה בגד ניצור כתום סוכר מבצק
 בערת. לנקניק כתום סוכר בצק מגלגלים
 בצבע טיפהמ  לשון  הדביקו כעת אצבעות

 . וורוד

 

  

 גליל גלגלו  ?רגליים להכין רוצים. 5 שלב
 2- ל אותו וחתכו לבן סוכר בצק של צר

  דביקוהו שחורים מיםכת צרו שוות חתיכות
 סוכר מבצק דק נוסף גליל צרו. פרהה לגוף
 הפרה לגוף במקביל אותו החזיקו, לבן

 ."ידיים"ל הרצוי האורך את ומדדו
 

  

. צהוב סוכר מבצק מכינים קרניים. 6 שלב
. האצבע עם מגלגלים בצק של קטן כדור
 . דקות 2-3 במשך להתייבש בצד שמים

 מים תטיפ בעזרת פרה לראש ומדביקים
 שזה עד שניות כמה העצבה עם ומחזיקים

  .טוב נדבק
  

 ליצור אפשר פרח חותכן בעזרת. 7 שלב
 מוסיפים.  הפרה בגד לקישוט קטן פרח
 2 מכינים: עיניים .)שחור סוכר בצק (סער

 זה על, גוף בצבע או לבנות טיפות
 !התוצאה והינה. ירוקים כדורים 2 מדביקים

 

  

 !שמח שבועות חג


