
 

הכנת גינת פיות מוארת  

קסומה שללא ספק  

 תמשוך פיות לביתכם! 



 

ערכות אחרות הקיימות במגוון  

 My Fairy Gardenמוצרי 

 אזהרה! 
 ומעלה  4ש על ידי ילדים מגיל נועד לשימו

  36אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 

חודשים בשל חלקים קטנים שעשויים לגרום  

 לסכנת חנק. 

אין לאפשר לשום אבזר בערכה זו לבוא במגע  

 ישיר עם מוצרי מזון. 

 שטפו ידיים לאחר השימוש. 

יזדקקו לסיוע ולהשגחה של אדם  ילדים קטנים 

 שמרו מידע זה אצלכם לעיון בעתיד. מבוגר. 

סוללות: אין להכניס סוללות לתוך תיבת הסוללות עד לרגע שתהיו מוכנים לעשות שימוש  

  AAA 1.5סוללות   X 2במוצר. העבירו את המתג למצב "כבוי" טרם הכנסת הסוללות. דרושות  

וולט. סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן. לעולם אין לעשות שימוש בסוללות  

אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות או בין סוגים שונים של סוללות.  שאינן מומלצות. לעולם 

אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות. הוציאו והשליכו סוללות ריקות בזהירות  

הקפיץ בתוך תא  )מחזרו במידת האפשר(. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה. 

  רשת חשמל:  אין לקצר את מגעי הסוללות.  ( של הסוללה. -הסוללות תואם לקצה השלילי ) 

לעולם אין לחבר רכיבים הכלולים בערכה זו לרשת החשמל. יש להנחות ילדים לגבי הסכנות  

פתחו וסגרו את תא הסוללות בעזרת מפתח   תא הסוללות:  הקיימות בשימוש בחשמל.

 ברגים מתאים. הוציאו סוללות מתא הסוללות כאשר אינן בשימוש. 



 

 המארז תכולת 

• 1 X   קערה לגינת פיות 

• 1 X   בית פיות מוסיקה מואר 

• 1 X  משטח גידול מוגבה 

• 1 X  סיפון מוגבה עם בית קיפוד 

• 1 X  " התר דמות של הפיה " 

• 1 X   " איווי דמות של הפיה " 

• 1 X   דמות של קיפוד 

• 1 X   דמות חד קרן סייח 

• 1 X  פטריית פיה 

• 1 X   גשר פיות עם פרחים 

• 1 X    עמודים עם חבל וגיליון מדבקות 

• 1 X   שקית של זרעי דשא 

• 1 X   חצץ צבעוני 

• 1 X    )אבק פיות )נצנצים בצורת כוכבים

 בתוך צלוחית. 

 פרחי פיות  •

 חוברת צביעה  •

 מבוא 

פיות אוהבות את הטבע כך שניתן למצוא אותן בכל מקום  

שבו צומחים פרחים וצמחים. בעזרת משחק גינת הפיות  

האולטימטיבי הזה באפשרותכם לייצר את גינת הפיות  

וחבריהן   איווי ,  התר הקסומה הפרטית שלכם, בה הפיות 

 חד הקרן התינוק והקיפוד יאהבו לחיות. 

פיל את עצמו בתור תאורת  בית הפיות הפטרייתי הקדום מכ

 לילה! תנשפו על הנר הקסום להדלקתו! 

זרעו את הזרעים וצפו בהם גדלים והופכים לגינת פיות יפה  

 וקסומה. 

 שימו לב: 

תזדקקו לאדמה או לדשן )אינם כלולים  

 בערכה זו( 



 

 שלכם המוארת  הכנת גינת הפיות  

מלאו את הקערה   –הוסיפו אדמה לקערת גינת הפיות  .2

כמעט עד הקצה באדמת גינה מסוננת או בדשן רב  

תכליתי אותו ניתן להשיג במרכזים לגינות. האדמה או  

הדשן חייבים להיות לחים אולם לא רטובים מדי.  

 הקשיחו את האדמה להכנת משטח חלק ויציב. 

  – הרכיבו את הבית המוסיקלי המאיר של הפיות  .1

 להרכבת בית הפיות עיינו במדריך ההרכבה להלן. 

 הוראות הרכבה: 

הקליקו את הדלת ואת   .1

 המסגרת למקומן. 
דחפו את הגבעול לתוך   .2

 הגג. 
סובבו את הגבעול שבגג   .3

 לנעילתו במקום. 



 

 הכניסו את הסוללות 

 עיינו בהוראות שבכיסוי האחורי של חוברת זו. 

את הגג על הבית. מקמו את מהדקי הווילונות   מקמו 

 מאחורי החלון. 

 בית גינת הפיות שלכם מורכב כעת בשלמותו! 



 

 פון המוגבה י. הרכיבו את הס3

המוגבה עיינו במדריך ההוראות  להרכבת הסיפון 

  שלהלן. מקמו את בית הפיות המוסיקלי המאיר מעל 

קצה הסיפון המוגבה והניחו על האדמה קרוב לקצה  

 הקערה כשדלת בית הקיפוד פונה למרכז הגינה. 

 הוראות הרכבה 

דחפו את שני חצאי הסיפון המוגבה יחד   .1

 תוך הידוק בית הקיפוד פנימה. 
זור המקיף  הדקו את ציר הדלת ואת הא .2

 אותו לצד של הסיפון המוגבה. 

 החליקו את מושב הפיה לתוך החריץ.  .3
הנמיכו את הסיפון על גבי הבמה  .4

   המוגבהת. 

הסיפון המוגבה שלכם הורכב  

 כעת בשלמותו! 

 



 

השלבים   2-נהגו בהתאם ל –הרכיבו את הפטרייה  .4

 הפשוטים שלהלן. 

השלבים   2-נהגו בהתאם ל  – הפיות   גשרהרכיבו את  .5

 הפשוטים שלהלן. 



 

מקמו את השטח   –  הוסיפו את השטח המגודר  .7

 המגודר על האדמה.... 
להרכבת    – תרכיבו את קישוטי הדגלונים .6

קישוטי הדגלונים, נהגו בהתאם למדריך  

שלהלן. ברגע שסיימתם, מקמו אותם בגינה  

 באמצעות דחיפת העמודים לתוך האדמה. 

 בכמות נוספת של אדמה למילוי הגדר ... השתמשו 



 

הוסיפו את הסיפון המוגבה, את הפטרייה   .9

ברגע שהסיפון   –  ואת הנתיב )השביל(

המוגבה והפטרייה במקומם צרו את השביל.  

הצבעוני להכנת השביל  השתמשו בחצץ 

 מהסיפון המוגבה לקצה הנגדי של הקערה. 

תפזרו באופן שווה את כל   – תפזרו זרעי דשא  .8

זרעי הדשא מעל שטחי האדמה החשופים.  

תפזרו בזהירות מים מעל הזרעים כך שיהיו  

 לחים. היזהרו שלא להוסיף יותר מדי מים. 



 

מקמו את   – הוסיפו את בית הפיות ואת הגשר  .11

בית הפיות על הסיפון המוגבה ותלו את הגשר על  

קצה הקערה. לאחר מכן שתלו את הפרחים  

מהערכה באמצעות דחיפת הגבעולים שלהם  

 לתוך האדמה. 

הבית   –  ליטושים אחרונים .10

והגינה מוכנים כעת להעברת  

הפיות שלכם פנימה. מקמו  

אותן בתוך הגינה. לבסוף,  

תפזרו מעט אבקת פיות מעל  

 קסם פיות! הגינה להוספת  
גינת הפיות שלכם מוכנה  

כעת, אולם אינכם חייבים  

לעצור כאן כיוון שבאפשרותכם  

להפוך את הגינה למיוחדת  

עוד יותר באמצעות הוספת  

 .. הקישוטים והצמחים שלכם. 

 



 

 הטיפול בגינת הפיות שלכם  

בהתאם לטמפרטורה, ייקח לדשא בין שבוע  

לצמוח. מקמו את הגינה  לשבועיים עד שיתחיל 

מתחת לכמות גדולה של אור )אדן חלון נחשב 

למקום אידיאלי( ובדקו בכל יום לוודא שהאדמה  

אינה מתייבשת. תפזרו כמות גדולה יותר של  

מים על הזרעים במידת הצורך. ברגע שהדשא 

מתחיל לצמוח, שמרו על אדמה במצב לח אולם  

שזה כיוון  אל תוסיפו כמות גדולה מדי של מים

יגרום להיווצרות של גינה מאוד בוצית! ייקח  

מספר ימים עד שצמיחת הדשא והפיכתו 

למדשאה. על מנת לשמור על מראה טוב שלו, 

גזמו מעת לעת את הדשא בעזרת מספריים  

   בטיחותיות.

 



 

 דרכים נהדרות אחרות לשחק! 

מדוע שלא תנסו לסדר מחדש את גינת  

ות המוארת שלכם כמו למטה! או  הפי

 השתמשו בו בתור מנורת לילה לפיות! 

 ייבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ 

http://emarmelad.com   

http://emarmelad.com/


 


