
 חידוניקוד לט"ו בשבט
 
 

 כשמו, הינו משחק המורכב מחידות ונקודות. -החידוניקוד 

 לדוגמא: לכמה תת נושאיםנחלק אותו בחר נושא מסויים ונלמשחק זה 

 .זהה את השיר, מי אני?, חרוז למילה וכיוב'

. הניקוד על התשובות יינתן עפ"י דרגות קושי שונותבשאלות מספר נשאל נושא תחת כל 

 נקודות. 25-ל 5בין דרגת הקושי של השאלה, 

כותרות  מתאימים ואת הלוח בכיסוייםהשאלות, שעל  נכסה אתבתחילת המשחק 

 גלויים. הניקוד נשאירנושאים וה

 
 :מטרות

 
 רענון הידע וחזרה על הנושא הנבחר.

 
 

 :חומרים
 

 לוח משחק 

 כרטיסי כיסוי 

 לוח ניקוד 

  למדריךהשאלות והתשובות דף 
 עזרים לחידות ולמשימות במידת הצורך 

 
 

 מהלך המשחק:
 

תוכל לבחור בשמות ).  שם לכל קבוצהחלק את קבוצת האם לתת קבוצות. תן  .1
 .(המתאימים לנושא הכללי

כל קבוצה בתורה בוחרת את הנושא עליו ברצונה להישאל ואת דרגת הקושי/גובה  .2
 השאלה שנבחרה.הניקוד. המדריך חושף את 

  .בניקוד זוכים -במידה וענו תשובה נכונה  .3
 מתחרה.לקבוצה ה עוברתהשאלה  -לא ענו  

 הקבוצה שצוברת את מירב הניקוד. –מנצחת  .4
 
 

 המלצה לקראת סיום המשחק:
 

בחר מתוך המשחק מושג אחד או שניים שנראים לך חשובים כדי להרחיב עליהם את 
 ב התועלת מן המשחק.הדיבור. כך תוכל להפיק את מיר

 
 לסיים בסיפור מתאים. ניתן
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איזה חלק מהצמח אנחנו   
 ?אוכלים

 )פרי,עלה,שורש,זרע,פרח,גבעול(

מה המכנה 
 משש נחש מצאו חרוז מה שמי? המשותף שלנו?

10 
 

 

  עגבניה
 
 

קוראים לי ע"ש פרח קוצני 
 נעים חבעל רי

 אלון

 

20 
 

  חסה
  

 
 

קוראים לי ע"ש צמח ורוד 
 מח מתחת לסלעשצו

 בננה

 

30 
 

  גזר
 

 
לי קוראים ע"ש צמח 

 מארבעת המינים

 לימון

 

40 
 

  שעועית

ע"ש עץ שבמקום  לי קוראים
 עלים יש לו מחטים

 תפוח

 

50 
 

 בצל ירוק

 
 

לי קוראים ע"ש עץ שיש לו 
 בלוטים

 ארז
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 צעירים, תשובות -וד לטו בשבטקחידוני

איזה חלק מהצמח אנחנו   
 ?אוכלים

 )פרי,עלה,שורש,זרע,פרח,גבעול(

מה המכנה המשותף 
מצאו  מה שמי? שלנו?

 משש נחש חרוז

10 
 -פלפל, עגבניה, מלפפון פרי -עגבניה 

 ירקות
לי קוראים ע"ש פרח 

 בננה אלון ורד -קוצני בעל ריח נעים

20 
 -תפוז, אגס, דובדבנים עלים -חסה

 פירות

ש צמח ורוד לי קוראים ע"
 -שצומח מתחת לסלע

 רקפת
 תפוז בננה

30 
 -תפוז, אשכולית, לימון שורש -גזר

 פירות הדר
לי קוראים ע"ש צמח 

 תפוח לימון הדס -מארבעת המינים

40 
חיטה, רימון, ענבים,  זרע-שעועית

 שבעת המינים -תמרים

לי קוראים ע"ש עץ 
שבמקום עלים יש לו 

 אורן -מחטים
 אגוז תפוח

50 
 -אננס, קוקוס, מנגו גבעול -ירוקבצל 

 פירות טרופיים
לי קוראים ע"ש עץ שיש 

 צימוק ארז אלון-לו בלוטים
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