
 
 
 
 

 

ערכות אחרות הקיימות במגוון 

 My Fairy Gardenם של מוצרי

 Andrena Baxterרעיון מקורי של 

עיינו במגוון השלם של צעצועים ומתנות  

 www.interplayuk.comבכתובת:  

 אזהרה! 

 ומעלה +  4מיועד לילדים בני 

אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים  

חודשים בשל חלקים   36מתחת לגיל 

שעשויים להוות סכנה לחנק.    קטנים

וך ערכה זו  אף אחד מהאבזרים שבת ל

אסור לבוא במגע ישיר עם מוצרי מזון.  

שטפו ידיים לאחר השימוש. ילדים  

קטנים יזדקקו לסיוע ולהשגחה של אדם  

 מבוגר. 



 
 
 
 

 

 גינת פיות

צרו גינת הפיות קסומה  

שללא ספק תמשוך את  

 הפיות לבית שלכם! 



 
 
 
 

 

 תכולת המארז 

1 X   קערת גינה לפיות 

1 X  דמות של פיה 

1 X דמות של נמנמן 

1 X  ( ה אלמנטצדפה )מים 

1 X  בית פיות 

1 X  חבל כביסה עם עמודים ואטבים 

1 X  )שמיכה )עבור חבל הכביסה 

1 X  חבילה של זרעי דשא 

1 X חצץ צבעוני 

1 X בית פרחים לנמנמן 

1 X   כוכבי פיות 

 פרחי פיות 

 חוברת צביעה

שימו לב: תזדקקו למעט אדמה או  

 דשן )אינם כלולים בערכה( 

 מבוא: 

פיות נמצאות בכל מקום אולם לא כל אחד  

יכול לראות אותן. הן אוהבות את הטבע לכן  

ניתן למצוא אותן בכל מקום שבו פרחים  

וצמחים גדלים. באפשרותכם להזמין פיות  

על ידי כך שתבנו את גינת  לתוך ביתכם  

 הקסם הפרטית שלכם בה יאהבו לחיות. 

 

ערכה זו כוללת את הפריטים להם אתם  

ל מנת ליצור מקום יפה בו יוכלו  זקוקים ע 

הפיות שלכם לחיות. ברגע שתבנו אותו,  

תוכלו להפוך אותו למיוחד אף יותר  

באמצעות הוספת הקישוטים האישיים  

 שלכם. 



 
 
 
 

 

 בניית גינת הפיות הפרטית שלכם 

  הוסיפו אדמה לקערת גינת הפיות שלכם.  .2

מלאו את הקערה כמעט עד הסוף באדמת  

נת או בדשן רב תכליתי אותו  גינה מסונ

תמצאו במשתלות. האדמה או הדשן  

צריכים להיות לחים אולם לא רטובים מדי.  

צקו את האדמה כלפי מטה להכנת משטח  

 חלק ויציב.   

 

על מנת    –  הרכיבו את בקתת הפיות .1

עיינו במדריך  להרכיב את בקתת הפיות  

ההוראות שלהלן. מקמו את הבקתה על  

האדמה קרוב לקצה הקערה כשהדלת  

 פונה למרכז הגינה. 

 הוראות הרכבה: 

החליקו את שני   .1

 החלונות למקומם. 
הדקו את מסגרת הדלת   .2

לתוך בקתת הפיות,  

החליקו כלפי מעלה  

 ה במקום. מלמיקו
הדקו את הדלת לתוך   .3

 ציר מסגרת הדלת. 
הגבעול לתוך  דחפו את  .4

 הגג וסובבו עד לנעילה. 

מקמו את הגג על   .5

 הבית. 

 

 

 

בית גינת הפיות שלכם מוכנה  

   כעת!



 
 
 
 

 

חריץ  צרו  – הוסיפו את אלמנט המים  .6

זהה לצדפה  קטן בתוך האדמה בגודל 

שבתוך הערכה )באפשרותכם לעשות  

את חפירה(. מקמו  שימוש בכף בתור  

את הצדפה בתוך החריץ כך שהצדדים  

 בקו ישר עם האדמה. 

השתמשו   – צרו נתיב  .5

הצבעוני להכנת  ץ בחצ

דלת הבקתה  נתיב מ

 לקצה הנגדי של הקערה. 

רזרבי  בשטח   –לו את הכביסה ת .4

הגינה מקמו את עמודי חבל  של 

ס"מ   8 - במרחק של כהכביסה 

מהאחד לשני. הרכיבו את חבל  

הכביסה באמצעות גזירת החבל  

לאורך וקשירתו לעמודים. לאחר מכן  

 תלו את השמיכה בעזרת האטבים. 

באופן שווה  פזרו  – מדשאה זרעו את ה .3

את כל זרעי הדשא על פני האזורים  

החשופים של האדמה. טפטפו בזהירות  

כך שיתלחלחו.  מים מעל הזרעים 

 ף יותר מדי מים. היזהרו שלא להוסי



 
 
 
 

 

 הרכיבו את בית הנמנמן   .7
כלפי מעלה דרך  החליקו את הגבעול  (1)

 עלי הכותרת. 

על פני הגבעול  דחפו את המכסה  (2)

 לשם אבטחה במקום. 

 . הוסיפו את הפרחים ואת בית הנמנמן8

מקמו את בית הנמנמן לתוך הגינה שלכם.  

לאחר מכן שתלו את הפרחים מהערכה  

 הגבעולים לתוך האדמה.  מצעות דחיפת בא



 
 
 
 

 

 . ליטושים אחרונים 9

מזגו בזהירות מעט מים לתוך הצדפה על מנת  

בריכת מים לפיות. מים חשובים לפיות,  לייצר  

לכן וודאו שאתם שוטפים היטב את הצדפה  

 יהיו בה תמיד מים נקיים. באופן סדיר ודאגו ש

מקמו   מעבר הפיה אליה. הגינה מוכנה כעת ל

בריכת המים שם  אותה בתוך הגינה, אולי לצד  

היא יכולה לבקש משאלות. לבסוף, פזרו אבק  

 פיות מעל הגינה לשם הוספת מעט קסם פיות! 

 

גינת הפיות שלכם הושלמה כעת, אולם  

אינכם חייבים להפסיק כאן מכיוון  

שבאפשרותכם לגרום לגינה להיראות  

מיוחדת עוד יותר באמצעות הוספת  

 ים וצמחים משלכם... קישוט

 דברים שבאפשרותכם לנסות

נראים נהדר בתוך  אצטרובלים   –אצטרובלים 

הגינה ובאפשרותכם להפוך אותם גם לעצים  

באמצעות שימוש במקל בתור גזע  מרהיבים 

 עץ. 

להכין  באפשרותכם  – גדרות ושערים 

גדרות ושערים מזרדים קשורים יחד  

 בעזרת כותנה. 

צים  באפשרותכם להכין ע  -  עצים

 זרדים או ענפים קטנים. מרהיבים מ

  – תיים יצמחים ופרחים אמ

להוסיף צמחים ופרחים  באפשרותכם  

אמיתיים לגינה שלכם באמצעות  

שתילתם בתוך האדמה. הכי טוב הוא  

לעשות שימוש בצמחים קטנים כגון  

זיק מעמד כל  אמורים להחחינניות. הם  

זמן שמקים אותם באופן סדיר.  

כם לנסות גם לקבור עציץ קטן  באפשרות

 בתוך האדמה. 

באפשרותכם להוסיף את  

  –  כל סוגי הדברים לגינה

להוסיף חלוקי אבן,  תוכלו 

נים של  פצים נוצצים, שריוח

ריהוט של  חלזונות, קונכיות, 

בית בובות... למעשה כל  

לגינה שלכם    שיעניק דבר 

מראה מיוחד וייתן לפיה  

   הרגיש בבית. שלכם ל



 
 
 
 

 

 טיפול בגינת הפיות שלכם 

על  בהתאם לטמפרטורה, ייקח לדשא בין שבוע לשבועיים 

מנת להתחיל לצמוח. מקמו את הגינה תחת כמות גדולה  

של אור )אדן חלון נחשב למיקום אידיאלי( ובדקו בכל יום  

על מנת לוודא שהאדמה אינה מתייבשת. טפטפו עוד מים  

גע שהדשא מתחיל לצמוח,  על הזרעים במידת הצורך. בר

שמרו על האדמה במצב לח אולם אל תוסיפו כמות גדולה  

כיוון שהדבר יגרום ליצירת גינה בוצית מאוד!  מדי מים 

הדשא והפיכתו למדשאה.  ייקח מספר ימים עד לצמיחת  

על מנת לשמור על מראה יפה של הגינה, קצצו מעת לעת  

 ם. את הדשא בעזרת מספריים בטיחותיי

  פיות לגינון הדבר הנפלא בכל מה שקשור 

הוא שבאפשרותכם להוסיף את המאפיינים  

על מנת לתת   האישיים שלכם והקישוטים 

    לפיה שלכם להרגיש מיוחדת באמת. 

יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים  "

 .  בע"מ"

 



 
 
 
 

 

 


