
 

מים בתוך גינת תגדלו ירקות ירוקים טעי

 מטבח הפיות שלכם

 



 

My Fairy Garden ®   כוללת

סוף  מגוון ערכות פעילות לאי 

ציה  שנועדו לעודד אינטראק

עם הטבע באמצעות  

 משחק. 

 אזהרה! 

 ומעלה +  4מיועד לילדים בני 

אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים  

חודשים בשל חלקים   36מתחת לגיל 

שעשויים להוות סכנה לחנק.    קטנים

האבזרים שבתוך ערכה  ד במקרה שאח 

  ,במגע ישיר עם מוצרי מזון  בא במגע זו 

.  את מוצרי המזון לפני אכילתםשטפו 

שטפו ידיים וכלי עבודה )כגון מספריים(  

לאחר סיום השימוש בהם. שטפו תמיד  

ילדים  ירקות ירוקים טרם אכילתם.  

קטנים יזדקקו לסיוע ולהשגחה של אדם  

 מבוגר. 



 

 מבוא: 

טפל  ות הביצה, לכן היא אוהבת להפיה פן מגיעה מאדמ

 ירוקים.    עליםים בתנאי לחות, כגון חבצמחים שצומ

תוך טיפול בגינת המטבח שלכם!  היא תרגיש לחלוטין בבית  

  ירוקים  עליםמקום על מנת לגדל  אתם זקוקים למעט מאוד

מה שאתם צריכים הוא  כל  –טעימים וטריים במהלך כל השנה 

שמש )במקום חם כשקר בחוץ(. צמחי  אדן חלון דרכו נכנסת 

טעימים ומזינים   גינת מטבח הפיות שלכםב האפונה שתגדלו 

להם טעם בדיוק כמו של אפונה! באפשרותכם  יש   –ביותר  

, במרק  ה, בסושיי עשות בהם שימוש בסלט, בכריך, בטורטיל

    במזון מוקפץ.או 

 תכולת המארז 

 ציץ לאדן החלון ע •

 דמות של פיה  •

 גדר גינה עם שער  •

 בית פיות וגג  •

זרעים של צמחי   •

 אפונה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכבת גינת מטבח  

 הפיות שלכם 

החליקו את שני החלונות   .1

 למקומם. 

הדקו את מסגרת הדלת   .2

לתוך בית הפיות, החליקו  

הכנסתה  מעלה לכלפי 

 למקום. 

הדקו את הדלת לתוך ציר   .3

 מסגרת הדלת. 

לתוך  דחפו את הגבעול   .4

 הגג. 

את הגבעול בתוך   סובבו .5

 מקום. הגג לנעילתו ב 

 מקמו את הגג על הבית.  .6

    לעציץ.הדקו את הגדר   .7

גינת מטבח  

הפיות שלכם  

 מוכנה כעת! 



 

 

 

 

 

 

 ירוקים?  עלים מהם  

הם הגבעולים המזעריים הראשונים  ירוקים  עלים

שצומחים מתוך מגוון אכיל של זרעים. הם מכילים 

כמות ענקית של וויטמינים וחומרים מזינים מכיוון 

את כל מה   תוך גבעול מזערי ועלהל מרכזיםשהם 

  שצמח בדרך כלל עושה בהם שימוש על מנת לגדול

מה שיש לצמח יותר חומרים מזינים מ 40פי  –

 שגדל עד הסוף!

 

 לגדל עלים ירוקים בתוך גינת מטבח הפיות שלכם 

קחו כמות של בערך מחצית מזרעי האפונה מהשקית והכניסו אותם לתוך  

שעות לכל הפחות, אולם לא יותר   6שם במשך כוס זכוכית. השאירו אותם 

 שעות.  24-מ

בדשן )באפשרותכם להשיג דשן רב תכליתי  מלאו את העציץ שלכם 

שלכם(, או שמן מסונן מהגינה שלכם. דחסו כלפי מטה מעט   מהמשתלה

אולם לא חזק מדי. אין לעשות שימוש באדמה או בדשן המכילים שאריות  

 של עוף או בקר. 

ים, אולם  פני האדמה מספיק לחהשקו את האדמה )או את הדשן( עד ש

 אין לגרום להצפה. 

מקמו את בית הפיות על האדמה בקצה אחד של העציץ. הפיה פן יכולה  

בת על הגדר, או לשבת על הברכיים בתוך הבית. היא תשגיח על  לש

 הצמחים בזמן שהם גדלים! 

שעות, נקזו את   6בתוך המים במשך  ים ספוג היוהאפונה גרעיני לאחר ש 

 ס"מ האחד מהשני.  2 -פני האדמה, במרחק של כ ם על המים ושימו אות



 

 

 

 

 

בעדינות את גרעיני האפונה לתוך האדמה עד    דחפו

שהם ממוקמים בדיוק מתחת לפני השטח. מקמו את  

גינת מטבח הפיות שלכם במקום חשוך וחם עד  

שהזרעים מנביטים. השקו אותם בכל יום, תוך שאתם  

רוב  מוודאים שהמשטח נשמר לח כל הזמן. ברגע ש 

גרעיני האפונה הנביטו, העבירו את גינת מטבח הפיות  

לאדן חלון עם שמש. ברגע שגבעולי האפונה גדלו לגובה  

ס"מ, באפשרותכם לצמצם בהדרגה את כמות   1 -של כ 

חלק העליון  יש לאפשר ל המים שאתם מוסיפים, אולם 

להתייבש לחלוטין. באפשרותכם לערוך    של האדמה

  –גודל שלכם לתוך האדמה בדיקה באמצעות דחיסת הא 

נראה מעט לח, האדמה אינה זקוקה  האגודל אם 

   יה, אולם אם האגודל יבש, הוסיפו מים. להשק 

 

יום,   14עד  1גרעיני אפונה אמורים לנבוט בטווח של 

לטמפרטורה, ללחות ולתקופה של השנה. צמחים  בהתאם  

צומחים בדרך הטובה ביותר כשיש להם כמות גדולה של  

אוויר טרי ונקי, לכן תנו להם קצת מקום ריק שיאפשר  

 לאוויר לזרום סביבם. 

  10 - ברגע שגבעולי האפונה מגיעים לגובה של יותר מ

ולאכול אותם. חתכו את גבעול האפונה  ס"מ, ניתן לחתוך 

זרת מספריים )אדם מבוגר אמור לסייע לכם בכך(  בע

בדיוק מעל צמד העלים הראשון. שטפו את גבעולי  

   האפונה תחת מים קרים על מנת לוודא שהם נקיים.

 



 

 

 

 

 

חלק מגבעולי האפונה יגדלו שוב לאחר הקציר במידה והשארתם את שני  

ים. ברגע שגבעולי האפונה מפסיקים לגדול, רוקנו את  העלים התחתונ

 האדמה ומלאו מחדש על מנת לגדל את שאר זרעי האפונה. 

נת  ם לגידול בגישל זרעי עלים ירוקים בחינבאפשרותכם לקבל אריזות 

תובת  מטבח הפיות שלכם באמצעות רישום באתר האינטרנט שלנו בכ

myfairygarden.co.uk   מחייבים רק  אנו   –)תצטרכו אישור מאדם מבוגר

עבור משלוח ואריזה(. קיים מבחר של מגוון שונה של עלים ירוקים, כך  

שבאפשרותכם להתנסות בטעמים שונים! באפשרותכם גם להשיג זרעים  

העלין הירוקים האחרים אינם  רוב סוגי מית שלכם.  מהמשתלה המקו

 מצריכים הספגה טרם שתילתם. 

במידה ואתם זקוקים ליותר מקום, באפשרותכם להעביר את בית הפיות   

 לאדן החלון לאורך העציץ. 

מים לאכילה  גבעולי האפונה טעי

טעם בדיוק של  לכשעצמם )יש להם 

, כחלק מסלט, בתוך כריכים,  אפונה!( 

ט עם כמעט כל  מעל הפיצה או כקישו

 דבר אחר! 

 רעיון לפעילות.... תבנו רהיטים לפיה שלכם 

באפשרותכם לבנות שולחנות, כיסאות,  

סות לפיה שלכם מדברים  צלחות וכו 

יומיומיים שאתם מוצאים סביב הבית:  

ו כיסאות מכפתורים וכוסות  הכנ

 ה הרעיונות שלכם? מ – מקליפת בלוט 

 

עשויים    ספלי תה

 מקליפות בלוטים. 

עשויים    ספלי תה

 מקליפות בלוטים. 

מלחצנים   כיסאות עשויים 

 וחוט תיל. 



 

 

וח המוצרים  וערכות אחרות בט

 My Fairy Gardenשל  

 בל 

 אנדרנה  פן

יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים  "

 .  בע"מ"

 


