A hiányzó rubel
A koretzi Pinhász rabbi 10 fiatalembert segített minden héten ösztöndíjával, hogy Tórát tanulhassanak.
Jákov minden héten pénteken elment a rabbi házához, a tíz rubelért, melyre neki és a diáktársainak
szüksége volt, hogy ennivalót tudjanak vásárolni Sábátra. Az egyik héten azonban Pinhász rabbi csak kilenc
rubelt adott Jákovnak, aki zálogba tette az ünnepi kalapját, hogy legyen mit ennie a családjaiknak és
diáktársainak. A következő hetekben sem kapott elég pénzt, ezért ki kellett találnia valamit. Hallgassátok
meg Jákov kalandjainak történetét.
Készítsd el a hajót, amin Jákov utazott!

Kellékek:
•
•
•
•
•
•
•

1 db kék A4-es papír (vagy fess be kékre
egyet)
1 db fehér papír
1 db WC papír guriga
1 db hurkapálca
1 db színes papír (nem kék)
olló
ragasztó

Elkészítés menete:
1.
2.
3.
4.

Vágd a kék papírt négyzet alakúra.
A levágott részt vágd fel 8-10 mm széles csíkokra.
A fehér lapból vágj 4-5 8-10 mm széles csíkot, a hosszabbik oldala mentén.
Ragaszd fel a papírcsíkokat (vegyesen a kéket és a fehéret) a kék lapra, úgy, hogy hullámokat
vessen.
5. Vágj le a WC papír gurigából egy kb. 3 cm széles darabot.
6. Az egyik színes papírból vágj le egy 3 cm széles csíkot és ragaszd rá a gurigára.
7. Vágj ki egy háromszöget egy másik színű papírból, ez lesz a vitorla.
8. A hurkapálcikából törj le egy kb. 15-20 cm-es darabot, majd ragaszd a vitorla közepére.
9. A hurkapálcát ragaszd a hajótest egyik végébe.
10. Helyezd a hajót a tengerre, a hullámok közé, és már el is készültél!

Melyik a hajó árnyéka?

Milyen idő volt a szigeten, amikor Jákov találkozott Hersellel?

• Két nappal azelőtt egész nap esett, másnapra azonban előbújt a nap a felhők közül!
• A követkető napon ragyogó napsütés, a rákövetkezőn azonban ismét felhős idő volt.

Melyikük alak a képen Jákov, a tanítványok közül?

Válaszd ki őt az alábbi állítások alapján:
• nincs zsebe
• nincs szakálla
• nincs minta a ruháján
• kezeit egyformán tartja

