
 בס"ד, יום א' ה' חשון תשע"ו
 

 הצעת משחקים לחווייה בחזרה על הלימוד
 הרב מרדכי הכהן

 
 .בינגו .א

. אם עושים יותר שאלות מאשר בכל לוח 05%) שאלות. 61. 3*3פתק לכל תלמיד. משבצות 
 (שאלות 50יש להכין  – 4*4

 שורה / מסגרת / כל הלוח. – שלבים
 שאלות למי שלא הצליח. –השלמה 

 לסוף המשחק..תגמול 
 

 / חידת הגיון צייר מושגים / פנטומימה .ב
  מושגים - טוייםיהכנת ב –חידה בציורים. 
  ייצוג של סימנים למילים. –חידת הגיון 
  המתייחסת לביטוי. –פנטומימה 

 אחד מצייר על הלוח. הכיתה צריכה לנחש.
בוחן את הקבוצה  –קבוצות. וכל פעם נציג הקבוצה  3או  5-לחלק את הכיתה ל –אפשרות 

 חידות לכלל הכיתה. 3כל קבוצה צריכה להכין  שלו.
 

  פיצוחים. .ג
 קשיח(. 6משבצות. משושים. בעזרת בריסטול משושה קשיח )מספיק  0*0 –לוח 

 בצבעים אדום וכחול. –הכנת בריסטולים משושים 
 מימין לשמאל. –קבוצת האדומים 
 מלמעלה למטה. –קבוצת הכחולים 

 לוח פיצוחים קבוע, מבריסטול. )עם אטבים(אפשרות להכין  -
 או בלוח ושימוש בלורד. -

 
 מושגים – משחק זכרון והקשרים – ריבוע קסם .ד

 הכנת זוגות של מילים/מושגים הקשורים אחד לשני.
בזמן שהם מונחים כפי  –ריבועים  4*4או  3*3רשימתם על גבי ריבועי נייר של אופן ההכנה: 

 שהם אמורים להיות בסוף.
 שורה/טור שלם מקצה לקצה, והוספת זוגות הקשרים. הזזת

 ליצור משטח מתאים מהריבועים המפוזרים... –המשימה של הבנים 
 זוגות. 4 –מינימום 

 
 השלמת פסוקים וכדומה –משחק הזכרון  .ה

אופן ההכנה: להכין טבלה במחשב, צד ימין תחילת פסוק )השאלה(, צד שמאל השלמת 
 טורים בעמוד, כדי לנצל את הדף... 4-ל הפסוק )התשובה(. אפשר להכפיל

 לאחר ההדפסה חותכים את כל המשבצות לפי הקווים, והמשחק מוכן!
קו לאורך השאלות, ועל הצד של התשובות  –על צד אחד  –אפשר להוסיף לפני החיתוך 

 להשאיר ריק.
 

 ושאילת שאלות –בחירת דמות  .ו
 בוחרים דמות מתוך הספר, כאשר אחד התלמידים יוצא.

 ות, שהתשובות הן רק 'כן' / 'לא'.לאחר הבחירה הוא נכנס. ושואל שאל
 לזהות את הדמות בכמה שפחות שאלות. –ההצלחה 

 
 סולמות וחבלים .ז

 אפשר להכין לוח קבוע של סולמות וחבלים.
 

 ראש בראש. .ח
 שניים יושבים, והכיתה צופה.

הנשאל מקבל תוך דקה  –החלוקה הבאה )למשל(  –זורקים קוביה. ולפי המספר שיוצא 
 שאלה, והמשיב יכול לענות תוך חצי דקה.

 שאלה .6
 תשובה .5
 ציטוט .3
 בעל הציטוט .4
 חפץ .0
 ג'וקר .1

 השאלה עוברת לקהל. –כשהוא לא יודע לענות 
 אפשר להציע שיש כוס עם שמות, והבא בתור יהיה לפי פתק שיישלף.

 אה.שיהפוך להיות 'המותקל'. וכך הל –אפשר להחליף כל פעם את 'המתקיל' 


