
איך מכינים בובת גרב של גור-גורילה ?

הציוד הדרוש:

גרב חום ◼

מספריים ◼

דבק פלסטי או אקדח דבק חם ◼

לֶבֶד, בד צבעוני או בריסטול – בשני צבעים ◼

עיניים זזות או כפתורים ◼

צמר גפן או אקרילן ◼

קרטון קשיח )למשל קרטון של פיצה או קופסת קורנפלקס( ◼



שלב ראשון:

גוזרים את החומרים השונים לפי השבלונות:

פה – קרטון קשיח ולֶבֶד

מצח – קרטון קשיח

פנים ואוזניים – לֶבֶד

עיניים– עיניים זזות או כפתורים

מילוי למצח – צמר גפן או אקרילן )חומר למילוי כריות(.

גוף – גוזרים את החלק הסגור של הגרב כ-3 ס"מ מהקצה, על מנת ליצור פתח 
לפה של הבובה.



שלב שני - הפה:

מכניסים את הקרטון לתוך הגרב ומדביקים אליו את השוליים של הגרב, כמו 
בתמונות.

* שימו לב! הדבק החם מתקשה מהר, מומלץ למרוח אותו בכל פעם רק על  ◼
חלק משולי הקרטון ולהדביק לגרב, ורק אז למרוח דבק על הבא.

* המלצה: כדאי להכניס תחילה את החלק הצר של האליפסה ואחריו את  ◼
הצדדים.

מדביקים את הלֶבֶד המיועד לאזור הפה מעל באופן שיכסה את הקרטון. כאשר 
הדבק יבש מקפלים באמצע כדי ליצור את הפה.



שלב שלישי - המצח:

הופכים את הגרב מבפנים החוצה, כך שרואים את גב קרטון הפה שהדבקנו )1(.

בונים את המצח של הגורילה: מצמידים את קרטון המצח לקרטון הפה ומדביקים 
אותם זה לזה על ידי מריחת ס"מ דבק באחד הקצוות הצרים.

יש להצמיד את הקרטון של המצח קרוב ככל האפשר לחיבור עם הגרב, כמו 
שרואים בתמונה )2(.  

כאשר הדבק יבש מקפלים את הקרטון כלפי מעלה )3(.

הופכים את הבובה )4(.

בחיבור בין שני הקרטונים )של הפה ושל המצח( מורחים דבק ומפזרים אותו על 
כל משטח המצח. מדביקים אליו את חומר המילוי )5(.

כאשר הדבק יבש הופכים את הגרב בחזרה "ומסדרים" את המצח: יש לדחוף את 
המילוי לחלק הקדמי כך שהמצח יהיה זקוף וייווצר שטח לפנים של גור הגורילה.



שלב רביעי - הרכבת הפנים:

מדביקים את חלקי הפנים והעיניים. כאשר הדבק יבש, ממקמים את הפנים 
כחמישה ס"מ )3 אצבעות( מעל הפה ומדביקים.

מדביקים את החלק הכהה של האוזניים במרכז החלק הבהיר כך שייווצרו שוליים 
שווים מכל הכיוונים.

מורחים דבק בחלק התחתון של האוזן ומצמידים אותה לצד הראש, מחזיקים 
מספר רגעים עד לייבוש כך שהאוזן תעמוד בכוחות עצמה וחוזרים על הפעולה 

בצד השני של הראש.

טיפ: אם רוצים שהאוזן תהיה קשיחה יותר ניתן להדביק את הלֶבֶד על קרטון 
ולהדביקו לראש הבובה.



לסיום:

כאשר הבובה מוכנה מכניסים את כף היד לתוך הגרב כך שהאגודל יתמוך בחלק 
התחתון של קרטון הפה ושאר האצבעות יהיו מעל קרטון הפה )המילוי יהיה על 

גב כף היד(.

בתמונות רואים את החלק הפנימי של הבובה )1( ואת האופן שבו אוחזים בבובה 
.)2(

יושבים יחד ומספרים את הסיפור "גור גורילה הקטן" מאת רות 
בורנשטיין, בעזרת בובת גור הגורילה שייצרנו.

בהצלחה!

http://splk.org.il/book/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94/


שבלונות להכנת גור גורילה

פנים - חלק ראשון.
לחתוך מלֶבֶד

פנים - חלק שני.
לחתוך מלֶבֶד

אוזן - חלק שני.
לחתוך פעמיים מלֶבֶד

אוזן - חלק ראשון.
לחתוך פעמיים מלֶבֶד

מצח - לחתוך מקרטון פה - לחתוך פעם 
מקרטון ופעם מלֶבֶד


