A két vőlegény
A jómódú rabbi lányáért, Sáráért, két ifjú is vetélkedik. Nem tudnak dönteni, melyikük legyen a lány férje, így
a menyasszony próba elé állítja őket. Sára azt találta ki, hogy mindkét fiúnak adjanak 200 sékelt és aki egy év
alatt bölcsebben használja fel, az veheti feleségül a gyönyörű lányt. A fiúk együtt indultak el, amikor azonban
kirabolták őket, Józsua elhatározta, hogy hazatér. Benjámin viszont elment egy jesivába tanulni és majdnem
az egész évet ott töltötte. Hamar kiderült milyen okos, de amikor közeledett az egy év vége, elhagyta a jesivát
és folytatta utazását. Mikor elfogyott minden élelme egyszer csak meglátott egy csodálatos almafát, mely
roskadozott a szebbnél szebb almáktól. Leszedett egyet és megette. Hogy mi történt ezután Benjáminnal és
ő vette-e feleségül Sárát, megtudhatod a meséből.
Készítsd el az egyik csodálatos almát!

Kellékek:








piros fonal, tehetsz bele más színűt is
olló
ragasztó
kis darab fekete, vagy barna fonal (kb. 30 cm)
zöld papír
Sablon
vastag kartonpapír

Elkészítés menete:
1. Nyomtasd ki a sablont, vágd ki a közepén lévő téglalappal együtt.
2. Rajzold körbe egy kartonon és vágd ki a formát.
3. A piros fonalat kezd el feltekerni körbe az egész sablon körül. Minél több fonalat tekersz fel, annál
szebb és dúsabb lesz a pompom.
4. Ajánlott keményebb kartont választani, mert mikor már ilyen vastagon körbe van tekerve a lap,
könnyen meghajlik. Vastagon tekerjétek körbe a kartont, hogy szép pufi labdát kapjatok a végén.
5. Ha úgy érzed elég lesz, egyszerűen vágd el a fonalat.
6. A fekete fonalat bújtasd át a sablon közepén lévő lyukon, a fonal egyik oldalán és a fonalköteg
másik oldalán bújtasd vissza.
7. Kösd meg szorosan a gombolyag közepén.
8. Egy éles ollóval vágd fel a fonalat a hajtások mentén
9. Ezzel kész is a pomponod, már csak a végső simítások maradtak hátra: nyomkodd, borzolgasd és az
ollód segítségével vágd vissza a kiálló szálakat. Próbáld meg alma formájúra nyírni.
10. A zöld papírból vágj ki egy levelet és azt ragaszd fel a fekete fonalra.

Keresd meg a két almafa között lévő 6 különbséget!

