ַּדּורי ׁשוֹק ֹולָד
מַ ְתּכוֹן לַהֲ ָכנַת ּכ ֵ
ַּדּורי ׁשוֹק ֹולָד ,צָ ִּריְך ֶׁׁשי ְִּהיּו לָנּו אֶׁ ת הַ ִּמ ְצ ָרכִּ ים הַ בָ ִּאים:
בִּ ְׁשבִּ יל לְ הָ כִּ ין ּכ ֵ
יטים ,סּוּכַרָ ,חלָבׁ ,שוֹק ֹולָד ָמ ִּריר ,חֶׁ ְמָאה וְ קוֹקוֹס ָטחּון .אֶׁ פְ ָׁשר גַם ַאבְ ַקת ָק ָקאוֹ.
יס ְקוו ִּ
בִּ ְ
ויטים אֶׁ ל ּתוְֹך ַש ִּקית נַיילוֹן ְׁשקּופָ ה.
יס ְקו ִּ
נִּיסים אֶׁ ת הַ בִּ ְ
ַמכְ ִּ
יטים לַחֲ ִּתיכוֹת ְק ַטּנוֹת.
יס ְקוו ִּ
ׁשוֹבְ ִּרים אֶׁ ת הַ בִּ ְ
בקעָ ָרה גְד ֹולָה.
יטים ְ
יס ְקוו ִּ
ָש ִּמים אֶׁ ת ִּׁשבְ ֵרי הַ בִּ ְ
יחים ָחלָב ,חֶׁ ְמָאהׁ ,שוֹק ֹולָד ָמ ִּריר ,סּוּכָר וְ ָק ָקא ֹו בְ ִּסיר ָק ָטן.
ַמ ְר ִּּת ִּ
יטים.
יס ְקוו ִּ
מוֹזְ גִּים אֶׁ ת הַ בְ לִּ ילָה לְ תוְֹך הַ ְקעָ ָרה הַ גְד ֹולָה ִּעם ִּׁשבְ ֵרי הַ בִּ ְ
ְמעַ ְרבְ בִּ ים אֶׁ ת הַ בְ לִּ ילָה בְ אֶׁ ְמצָ עּות ּכַף.
ּנִּיח או ָֹתּה בַ ְמ ָק ֵרר.
ְמ ַחּכִּ ים ֶׁׁשהַ בְ לִּ ילָה ִּּת ְת ָק ֵררּ .כְ דֵ י לְ ז ֵָרז אֶׁ ת הַ ַּתהֲ לִּ יְך ,אֶׁ פְ ָׁשר לְ הַ ַ
ַּדּורים.
ֶׁנ ֱעז ִָּרים בִּ ְׁש ֵּתי הַ י ַָדיים ּכְ דֵ י לִּ יצוֹר מֵ הַ בְ לִּ ילָה ּכ ִּ
ׁשוֹפְ כִּ ים קוֹקוֹס ָטחּון בְ תוְֹך ְצלו ִֹּחית.
ַּדּורים בְ תוְֹך ְצלו ִֹּחית הַ קוֹקוֹס.
ּומגַלְ גְלִּ ים אֶׁ ת הַ ּכ ִּ
טוֹבְ לִּ ים ְ
ַּדּורים ִּעם הַ קוֹקוֹס בְ תוְֹך ַקעֲ ִּריוֹת נייר.
נִּיחים אֶׁ ת הַ ּכ ִּ
ְמ ִּ
ַּדּורי הַ ּׁשוֹק ֹולָד מּוכָנִּים .בְ ֵתָאבוֹן! ּכְ ַדאי לִּ ְׁשמ ֹור או ָֹתם בְ תוְֹך הַ ְמ ָק ֵרר.
ּכ ֵ

 115מילים ( 83מהן שונות) שמורכבות מ 291-הברות.
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 2.53הברות ו 4.95-אותיות במילה ממוצעת.

