Démon a tanházban
Egy nap furcsa dolgok kezdtek történni Rabbi Ábáje tanházában. A székek nyikorogni kezdtek, könyvek
tűntek el és furcsa hangokat lehetett hallani. Rabbi Ábáje aggódott, később félni kezdett, hogy démon
lakik a tanházban. Ekkoriban egy barátja, Rabbi Áhá jelentkezett nála, hogy szeretne együtt tanulni vele.
Nagyon megörült neki, mert biztos volt benne, hogy Rabbi Áhá megoldja majd a démon problémáját.
Amikor a férfi megérkezett, azt mondták neki, hogy csak a tanházban tud aludni. Sikerült vajon Rabbi
Áhának elűznie a démont?
Készítsd el a sárkányt a meséből!
Ha belefújsz a cső végébe, úgy néz ki, mintha a sárkány tüzet lehelne!
Kellékek:
olló
Hobbiragasztó
1 db Wc papír guriga
zöld kartonpapír
2 pompon kb. 2 cm nagy
2 db kb. 0,5 cm-es pompon
2 műanyag szem 8 mm-es
3 darab selyempapír, vagy krepp papír: (piros, sárga és
narancssárga)
Elkészítés menete:
1) Vágj egy darab kartonpapírt pontosan a Wc papír gurigának hosszúságára.
2) A papír egyik oldalára kenj ragasztót.
3) A papír szélét igazítsd a guriga végeihez, majd tekerd a papírt köré, hogy teljesen befedje.
4) Folyékony ragasztó segítségével rögzítsd a nagyobb pomponok közepére a két szemet. Ezek lesznek
a sárkányszemei.
5) Ragaszd a sárkányszemeket a papírtekercs egyik végére.
6) Ragaszd a két kisebb pomponokat a papírcső másik végéhez közel, hogy elkészítsd a sárkány orrát.
7) A tűzhöz vágj piros, sárga és narancssárga krepp papírból hosszú, hegyes csíkokat, körülbelül 18-20
cm hosszúságú darabokat.
8) Az egyik selyempapírcsík egyik végére kenj egy kis ragasztót, majd rögzítsd a papírtekercs
belsejéhez a sárkány orra alá. Ismételd meg, és ragaszd körben, felváltva a különböző színű csíkokat
a guriga belsejéhez. Elég csak a lenti ábrán szaggatott vonallal jelölt részre ragasztani a csíkokat,
mert az alján lévőket a gravitáció lehúzza.
9) A sárkányod elkészült! Vegyél egy mély lélegzetet, tedd a szádat a papírtekercs végére, és FÚJD!

Segíts Rabbi Áhának megtalálni és ezzel legyőzni a sárkány-démont!

Keresd meg a 6 különbséget a két zsinagóga között!

