איקס עיגול
כתבנית משחק
 מתודה -משחק הוא פעילות מהנה שמאפשרת אינטראקציה בי המשתתפי.
משחק האיקס עיגול שיי למתודת משחקי הלוח .הוא משחק אסטרטגיה המאפשר למידת
מיומנויות כמו :הבנת הוראות ,למידה באמצעות ניסוי וטעייה ,יכולת תכנו  ,צפיית מהלכי
מראש והפעלת שיקול דעת.
שני שחקני משחקי על לוח המחולק ל 9 -משבצות ,לכל משתת סימ משלו ) Xאו .(0
המשתתפי צריכי להציב את הסימני ע"ג הלוח וליצור רצ של  3משבצות לאור,
לרוחב או באלכסו  .השחק המנצח הוא זה שהצליח למלא שורה ,טור או אלכסו .
נית להשתמש בו כתבנית המותאמת לשתי קבוצות על לוח מרכזי גדול.
שימוש בלוח איקס עיגול כתבנית משחק ,הופ אותו לרב שימושי ונית לשלב בו תכני
מתחומי ידע שוני .מפעילי אותו כמשחק אסטרטגיה תחרותי יחד ע ידע טריוויה
ומשימות בנושאי שוני .בדר זו התנועה ע"ג הלוח מתאפשרת רק כאשר המשתתפי
עוני נכו על שאלה  /חידה או מבצעי משימה.
כאשר משלבי משחקי בתהליכי למידה מרוויחי חוויה מאתגרת והנאה כחלק מהתהלי
החינוכי.
אחת הדרכי להעשרה והקניית ידע באמצעות משחק הוא שימוש בתבניות משחק מוכרות.
דוגמה לשימוש יצירתי בתבנית איקס עיגול כמשחק אסטרטגיה המשלב משימות וידע
פגשנו בפעילות לכבוד חג החנוכה "בוקס בריבוע" )נית לצפות בה באתר שלנו(.
דר נוספת להשתמש בתבנית היא ליצור ווריאציות נוספות על משחק האיקס עיגול
ההופכות את החשיבה האסטרטגית למורכבת יותר כמו המשחק "איקס מיקס טקטיקו"
המובא בהמש.
לאחר שהילדי התנסו כמה פעמי בטכניקה החדשה ,נית לשלב ג במשחק זה ,שאלות,
חידות ומשימות.
אנחנו אוהבי להשתמש בתבניות משחק .אלו פעילויות שמזמנות בכל פע עניי ואתגר
מחודש .את מוזמני להתנסות בה ולצקת לתוכ תכני שוני בהתא לעונה ,לחג או
הנושא שאת עוסקי בו.
באתר שלנו תמצאו תבניות משחק רבות כמו :חידוניקוד ,מל הטריוויה ,סולמות וחבלי,
פיצוחי ,הימורי טריוויה ,ועוד.
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איקס עיגול
טקטיקו
מטרת הפעילות:
משחק אסטרטגיה בו מנצחת הקבוצה שמצליחה ליצור שורה ,טור או אלכסו רצי.
חומרי:
 לוח  9משבצות )נספח(  2סטי של עיגולי ב 2 -צבעי .בכל סט  15עיגולי ב 5-גדלי שוני.מהל הפעילות:
מחלקי את הקבוצה ל. 2 -
כל תת קבוצה מקבלת סט אחד של עיגולי 15) .עיגולי ב 5-גדלי בצבע אחד(
כל קבוצה בתורה מניחה עיגול על אחת המשבצות .הקבוצה השנייה יכולה להניח את
העיגול שלה על משבצת נפרדת או על עיגול שכבר מונח על הלוח ,בתנאי שעיגול גדול יותר
יכסה עיגול קט .
בכדי לנצח את המשחק וליצור רצ )לאור ,לרוחב או באלכסו ( צרי לנסות וליצור יתרו
על הקבוצה היריבה תו שלוקחי בחשבו ג את המיקו על גבי הלוח וג את גודל
העיגולי – שווה לנסות!
לאחר שמתנסי במשחק ומפתחי מיומנות ,נית לשלב שאלות ומשימות בנושא נבחר ,כ
שהזכות להניח עיגול על גבי הלוח ניתנת על תשובה נכונה לשאלה או ביצוע משימה.

הדמיה לגדלי העיגולי שמקבלת כל קבוצה:

לוח המשחק:
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