
  "אחוזת שרה

  . אספנו כא� מספר משחקי� שכל מה שצרי� עבור� ה� רק נייר וכלי כתיבה
פנוי לכל זמ� " שלו�"משחקי� שתמיד טוב להחזיק ב

 �כל המשתתפי� מעתיקי� את אותו קשקוש לד
! אסור להצי� לד� של החברי�

צרי� לצייר ציור . במקו� קשקוש מצייר אחד המשתתפי�  שש נקודות  על הד� ומעתיק לכול�

" קשקוש"כל אחד משלי� את ה

 ]מאונ� ואלכסו�

יות הפגה   פעילו
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  משחקי נייר ועפרו�
אספנו כא� מספר משחקי� שכל מה שצרי� עבור� ה� רק נייר וכלי כתיבה

משחקי� שתמיד טוב להחזיק ב. אפשר לשחק  בקבוצות קטנות ואפילו בשניי�

  .רצוי לא יותר מחמישה, משתתפי� ומעלהשני  :

  .דפי� וכלי כתיבה לכל המשתתפי�

כל המשתתפי� מעתיקי� את אותו קשקוש לד� . על הד� שלו" קשקוש"משרבט אחד המשתתפי� 
�אסור להצי� לד� של החברי�, לצייר ציור מהקשקוש ממשיכי�]. מניחי� ד� על ד

  .ממשיכי� לקשקוש הבא. כשמסיימי� רואי� מה כל אחד צייר

במקו� קשקוש מצייר אחד המשתתפי�  שש נקודות  על הד� ומעתיק לכול�
  .העובר בי� שש הנקודות האלו

כל אחד משלי� את ה. הד� שלו ומעביר ליושב מימינועל " קשקוש"
  .ששרבט חברו לציור שיש לו משמעות

 

  "חמש בשורה

 שניי� :

  .משבצות לפחות 15x15ד� משבצות בגודל של 

  ]עדי� בשני צבעי�

   Oוהשני  X אחד. לכל משתת� סימ� משלו
  . ד בתורו מסמ� משבצת אחת ע� הסימ� שלו

  . המטרה היא להשיג רצ� של חמש משבצות
מאונ� ואלכסו�, במאוז�[מנצח מי שבסו� המשחק צבר הכי הרבה חמישיות 

 

משחקי נייר ועפרו�
  

אספנו כא� מספר משחקי� שכל מה שצרי� עבור� ה� רק נייר וכלי כתיבה
אפשר לשחק  בקבוצות קטנות ואפילו בשניי�

  . ללא תעסוקה
  
  

  "קשקוש"
  

:מספר משתתפי�
  

  : אביזרי�
דפי� וכלי כתיבה לכל המשתתפי�

  
  :מהל� המשחק

  :'אפשרות א
אחד המשתתפי� 

מניחי� ד� על ד�[שלה� 
כשמסיימי� רואי� מה כל אחד צייר

  
  : 'אפשרות ב

במקו� קשקוש מצייר אחד המשתתפי�  שש נקודות  על הד� ומעתיק לכול�
העובר בי� שש הנקודות האלו

  
  : 'גאפשרות 

"כל אחד משרבט 
ששרבט חברו לציור שיש לו משמעות

  

  
  

חמש בשורה"
  

:מספר משתתפי�
 

  :אביזרי�

ד� משבצות בגודל של  -

עדי� בשני צבעי�[כלי כתיבה  -
  

  : מהל� המשחק

לכל משתת� סימ� משלו
ד בתורו מסמ� משבצת אחת ע� הסימ� שלוכל אח

המטרה היא להשיג רצ� של חמש משבצות
מנצח מי שבסו� המשחק צבר הכי הרבה חמישיות 
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אסור [עליו לצייר בשליש הראשו� של הד� ראש ע� צוואר 

מציירי� גו� ע� התחלה של , 
ר שסיימו שוב מקפלי� את הד� כ� שרק התחלת 

  . מציירי� רגליי�

 .  

המטרה היא לסגור כמה שיותר 
] וכותב במרכזו את האות הראשונה של הש� של

מנצח מי שבסו� המשחק סגר כמה שיותר 
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  "רגליי�, צוואר

  שלושה :

  A4דפי� לכל המשתתפי� בגודל של חצי 

עליו לצייר בשליש הראשו� של הד� ראש ע� צוואר , כל משתת� מקבל ד� וכלי כתיבה
  . ולקפל את הד� כ� שרק הצוואר יראה] 

, המשתתפי� מחליפי� ביניה� את הדפי� ומבלי לפתוח את הקיפולי�
ר שסיימו שוב מקפלי� את הד� כ� שרק התחלת לאח. רגליי� בהמש� לצוואר שצייר חבר�

מציירי� רגליי�, מחליפי� ביניה� שוב ומבלי לפתוח את הקיפולי�
  .פותחי� את הד� ורואי� את הדמויות המשעשעות שנוצרו

  "קווי� ונקודות

  שניי� :

. צבע אחד לכל משתת�, י�דפי משבצות ושני כלי כתיבה בצבעי� שונ
  ]נספח מצור� –אפשר ג� דפי� עליה� מסומנות רק נקודות 

המטרה היא לסגור כמה שיותר ]. במאוז� או במאונ�[בכל תור יש לצייר קו אחד בי� שתי משבצות 
כותב במרכזו את האות הראשונה של הש� של[מי שסגר ריבוע מסמל את הריבוע כשלו 

מנצח מי שבסו� המשחק סגר כמה שיותר . מותר לצייר רק קו אחד בכל תור

 

צוואר, ראש"
  

:מספר משתתפי�
  

  : אביזרי�

  כלי כתיבה  -

דפי� לכל המשתתפי� בגודל של חצי  -
  
  

  :ל� המשחקמה
כל משתת� מקבל ד� וכלי כתיבה

] להצי� אחד לשני
המשתתפי� מחליפי� ביניה� את הדפי� ומבלי לפתוח את הקיפולי�

רגליי� בהמש� לצוואר שצייר חבר�
מחליפי� ביניה� שוב ומבלי לפתוח את הקיפולי�. הרגליי� תיראה

פותחי� את הד� ורואי� את הדמויות המשעשעות שנוצרו
  
  
  
  
  
  

  

קווי� ונקודות"
  

:מספר משתתפי�
  

  : אביזרי�
דפי משבצות ושני כלי כתיבה בצבעי� שונ

אפשר ג� דפי� עליה� מסומנות רק נקודות [
  
  

  :מהל� המשחק
בכל תור יש לצייר קו אחד בי� שתי משבצות 

מי שסגר ריבוע מסמל את הריבוע כשלו . ריבועי�
�מותר לצייר רק קו אחד בכל תור. ומצייר קו נוס

  .ריבועי�
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לא לפי  1-21 המשתת� הראשו� כותב על חצי ד� את המספרי� מ

בלי לראות [הוא מקפל את הד� ומעביר אותו למשתת� השני שעושה אותו הדבר על חצי הד� שלו 

. לצייר קו בי� שני מספרי� זהי� בלי לעבור על קו קיי�

  . במרכז השולח� הקובייה וכלי הכתיבה
  1-100הוא מתחיל לכתוב את המספרי� מ 

הוא לוקח את  " שש"כאשר יוצא למישהו 
  .נצח מי שהגיע ראשו� למאה

"  שמות"  "ארצות"אפשרות נוספת היא במקו� מספרי� להחליט על מילי� העונות להגדרות  כמו 
 .מנצח מי שכתב יותר פריטי�
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  שניי� :

  )רצוי בשני צבעי�(

המשתת� הראשו� כותב על חצי ד� את המספרי� מ. מחלקי� את הד� לשניי�
�  .יש לכתוב אות� מפוזרי� על כל הד

הוא מקפל את הד� ומעביר אותו למשתת� השני שעושה אותו הדבר על חצי הד� שלו 
�  ]. את החצי השני של הד

לצייר קו בי� שני מספרי� זהי� בלי לעבור על קו קיי� כל אחד בתורו צרי�. 
  ?תנסו? נשמע קל. מפסיד מי שלא יכול לצייר יותר 

  "משחק הקובייה

  בי� שלושה לחמישה :מספר המשתתפי�

�  ד� לכל משתת

  כלי כתיבה אחד

  

�במרכז השולח� הקובייה וכלי הכתיבה. נייר עומדי� מסביב לשולח� מול כל משתת� ד
הוא מתחיל לכתוב את המספרי� מ " שש"כאשר יוצא לו . כל אחד בתורו מטיל את הקובייה

כאשר יוצא למישהו . בינתיי� שאר חברי הקבוצה ממשיכי� להטיל את הקובייה
נצח מי שהגיע ראשו� למאהמ. כלי הכתיבה ומתחיל לרשו� את המספרי� בד� שלו

אפשרות נוספת היא במקו� מספרי� להחליט על מילי� העונות להגדרות  כמו 
מנצח מי שכתב יותר פריטי�, וכל אחד בתורו רוש� פריטי� המתאימי� להגדרה

 

  "תאומי�"
  

:מספר משתתפי�
  

  : אביזרי�

  ד� אחד -

(שני כלי כתיבה  -
  
  

  :קמהל� המשח
  

מחלקי� את הד� לשניי�
יש לכתוב אות� מפוזרי� על כל הד�. הסדר

הוא מקפל את הד� ומעביר אותו למשתת� השני שעושה אותו הדבר על חצי הד� שלו 
�את החצי השני של הד

�. פותחי� את הד
מפסיד מי שלא יכול לצייר יותר 

  
  
  
  
  
  
  
  

משחק הקובייה"
  

מספר המשתתפי�
  

  : אביזרי�

- �ד� לכל משתת

כלי כתיבה אחד -

  קוביית משחק -
  
  

  : מהל� המשחק
  

�עומדי� מסביב לשולח� מול כל משתת� ד
כל אחד בתורו מטיל את הקובייה

בינתיי� שאר חברי הקבוצה ממשיכי� להטיל את הקובייה
כלי הכתיבה ומתחיל לרשו� את המספרי� בד� שלו

  
אפשרות נוספת היא במקו� מספרי� להחליט על מילי� העונות להגדרות  כמו 

וכל אחד בתורו רוש� פריטי� המתאימי� להגדרה' וכדו" פרחי�"
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המתחילות באות נתונה עבור כל 

בדר� כלל על ידי כ� שאחד המשתתפי� מדקל� את 
, אחרי בחירת האות"). 

בהתא� , המשתתפי� מנסי� למצוא במהירות האפשרית מילי� שונות שמתחילות באות שנבחרה
  .שלו

יתר  ג� א�(סיבוב המשחק נעצר 
  . ומתחילי� להשוות בי� הרשימות של כל המשתתפי�

נקודות עבור קטגוריה שבה הוא מצא 
 �נקודות מתקבלות עבור קטגוריה שבה המשתת

נקודות על קטגוריה  5-ו, שעה שמשתתפי� אחרי� מצאו לה מילי� אחרות
במקרה שמשתת� לא מצא מילה תקנית 

מש� עד שמחליטי� המשחק נ

  .ובעל הניקוד הגבוה ביותר נקבע כמנצח
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 �המתחילות באות נתונה עבור כל  מילי�למצוא ידע כללי הבוח� את יכולתו של המשתת
  . אחת ממספר קטגוריות כלליות

  שניי� ומעלה :

 )ראה נספח(דפי� וכלי כתיבה לכל המשתתפי� 

בדר� כלל על ידי כ� שאחד המשתתפי� מדקל� את (באופ� אקראי  אותבבחירת 
"). סטופ"י� לו מתי לעצור על ידי המילה והשאר אומר

המשתתפי� מנסי� למצוא במהירות האפשרית מילי� שונות שמתחילות באות שנבחרה
שלו טבלהכל משתת� כותב את המילי� ב. לקטגוריות שנקבעו מראש

סיבוב המשחק נעצר , ברגע שאחד המשתתפי� מצליח לסיי� את הרשימה
ומתחילי� להשוות בי� הרשימות של כל המשתתפי�) המשתתפי� טר� סיימו למלא את הטבלה

נקודות עבור קטגוריה שבה הוא מצא  15משתת� מקבל : את הניקוד נהוג להעניק באופ� הבא
�נקודות מתקבלות עבור קטגוריה שבה המשתת�  10; משתת� אחר לא מצא שא
שעה שמשתתפי� אחרי� מצאו לה מילי� אחרות -מצא מילה תקנית 

במקרה שמשתת� לא מצא מילה תקנית . שבה משתת� אחד נוס� לפחות מצא את אותה המילה
  .כמות הנקודות שברשותו עד אז לא משתנה, בקטגוריה מסוימת

המשחק נ. ע� אות� הכללי�, ומתחיל סבב חדש, בשלב זה נבחרת אות חדשה
  .או א� הסתיימו האותיות באלפבית, המשתתפי� להפסיקו

ובעל הניקוד הגבוה ביותר נקבע כמנצח, בסיו� המשחק מסכ� כל משתת� את הניקוד שלו

 

  "אר� עיר"

ידע כללי הבוח� את יכולתו של המשתת�  משחק
אחת ממספר קטגוריות כלליות

:מספר משתתפי�

  :אביזרי�
  

דפי� וכלי כתיבה לכל המשתתפי� 

  :המשחק מהל�
  

בבחירת  מתחילי� 
והשאר אומר "בלב" אלפביתה

המשתתפי� מנסי� למצוא במהירות האפשרית מילי� שונות שמתחילות באות שנבחרה
לקטגוריות שנקבעו מראש

  
ברגע שאחד המשתתפי� מצליח לסיי� את הרשימה

המשתתפי� טר� סיימו למלא את הטבלה
  

את הניקוד נהוג להעניק באופ� הבא
שא�, מילה תקנית

מצא מילה תקנית 
שבה משתת� אחד נוס� לפחות מצא את אותה המילה

בקטגוריה מסוימת
  

בשלב זה נבחרת אות חדשה
המשתתפי� להפסיקו

בסיו� המשחק מסכ� כל משתת� את הניקוד שלו
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, "המועצה לילד החוסה –ילדים בסיכוי "©

  דומ�  צומח  חי  עיר  אר�  אות
 

  סיכו�  מקצוע  ילדה  ילד

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  


