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  .הפסטיבל מוונציה נותנות לנו השראה ליצור מסכות קישוט מחמר�

, לרקוע עליו צורות, לעבד

  .סרטי� צבעוניי� ועוד, חרוזי�

 

על יריעת החמר�  מעתיק , 

בעזרת השיפוד מציירי� על מסכת החמר� צורות תו� כדי 

מדביקי� ומוסיפי� חומרי קישוט 

, )הצבעי� המופיעי� על כל אחד מצידי החמר�

פרי ,  נית� להכי� בקבוצה קיר מסכות מרהיב לחג

חשוב לציי� שהעבודה צריכה להתבצע על מצע של עיתוני� ששומר על משטח 
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שנית� להוריד בקישור הבא" מסכות מהעול�"בתחילת הפעילות נצפה במצגת 
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  .לאחר הצפייה במצגת ניצור מסכות ססגוניות ומקוריות משלנו

הפסטיבל מוונציה נותנות לנו השראה ליצור מסכות קישוט מחמר�

לעבד, קל ליגזור אותו. החמר� הוא חומר מתכתי המגיע ביריעות דקות

חרוזי�, לצבוע בטוש ארטליי� ולהדביק חומרי� נוספי� כמו פאייטי�

 יריעות חמר�

 .מסכותשבלונות של 

 שקו   מספריי� ודבק

 שק  צבעוניי�/ טושי ארטליי� 

 .כמצע לעבודה, עיתוני� ישני�

 שיפודי� לריקוע

 .סרטי� צבעוניי�, פאייטי�, קישוטי� להדבקה כמו חרוזי�

, בוחר שבלונה. מ"ס 30/15כל משתת  מקבל יריעת חמר� בגודל 

  :ולקשט את המסכה הבסיסית שקבלנו

בעזרת השיפוד מציירי� על מסכת החמר� צורות תו� כדי . משתמשי� בטכניקת הריקוע

  .מצד אחד נקבל צורות שקועות ומהצד השני בולטות

מדביקי� ומוסיפי� חומרי קישוט . ממלאי� את החללי� שנוצרו בצבע באמצעות הטושי�

הצבעי� המופיעי� על כל אחד מצידי החמר�(עי זהב וכס  מתקבלות מסכות בצב

  . מקושטות וצבעוניות מאד

נית� להכי� בקבוצה קיר מסכות מרהיב לחג. המסכות ישמשו לקישוט בלבד

  .יצירת� של כל הילדי�

חשוב לציי� שהעבודה צריכה להתבצע על מצע של עיתוני� ששומר על משטח 

 �  .ת הריקועאפשר את עבודמההעבודה ונות� מצע ר
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הכנת מסכות קישוט מחמר�

  
בתחילת הפעילות נצפה במצגת 
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לאחר הצפייה במצגת ניצור מסכות ססגוניות ומקוריות משלנו

הפסטיבל מוונציה נותנות לנו השראה ליצור מסכות קישוט מחמר�מסכות 

החמר� הוא חומר מתכתי המגיע ביריעות דקות

לצבוע בטוש ארטליי� ולהדביק חומרי� נוספי� כמו פאייטי�

        

        ::::חומרי�חומרי�חומרי�חומרי�

יריעות חמר� -

שבלונות של  -

מספריי� ודבק -

טושי ארטליי�  -

עיתוני� ישני� -

שיפודי� לריקוע -

קישוטי� להדבקה כמו חרוזי� -

        

        ::::ההכנהההכנהההכנהההכנה

כל משתת  מקבל יריעת חמר� בגודל 

  .וגוזר

ולקשט את המסכה הבסיסית שקבלנוב מתחילי� לעצ

משתמשי� בטכניקת הריקוע

מצד אחד נקבל צורות שקועות ומהצד השני בולטות. לחיצה
  

ממלאי� את החללי� שנוצרו בצבע באמצעות הטושי�

  .נוספי�

מתקבלות מסכות בצב

מקושטות וצבעוניות מאד

  

המסכות ישמשו לקישוט בלבד •

יצירת� של כל הילדי�

חשוב לציי� שהעבודה צריכה להתבצע על מצע של עיתוני� ששומר על משטח  •

 �העבודה ונות� מצע ר
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