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  בה עזראבי/  סדנת הכנת משחקים
  
  

  .בימי החור� הגשומי� אנו מוצאי� את עצמינו מבלי� שעות רבות יותר בצוותא
  

  ? ומה יותר כי� מאשר למלא את זמנינו במשחקי� משותפי�
  !כשיש משחקי� חדשי� לשחק

  
  .זו ההזדמנות להפעיל את הילדי� ולייצר אית� ביחד משחקי� חדשי�

  
  משחקי� היכולי� להעשיר נית� להכי� באמצעי� פשוטי� מגוו� גדול של 

  .את מועדו� הקבוצה
  

  חלק� נשמח    , מוצעי� כא� משחקי� שהכללי� שלה� פשוטי� חלק� מוכרי�
  .בחלק� נית� להשתעשע לבדינו, חלק� למספר משתתפי�, ללמוד

  . נית� להכי� אות� במו ידינו�והכי חשוב 
  
  
  

  

  הכנת פזל
  

  :חומרי�
  

  ). בריסטול1/8ל עד גוד(תמונות צבעוניות גדולות  �
  . בריסטול1/8 �
  .עיפרו�, מספריי�, דבק �
  .טפט שקו� �
  .קופסה משומשת �

  
  :ההכנה

  

  . הבריסטול1/8ג "מדביקי� את התמונה שבחרנו ע .1

  הגזור למימדי גודל  . (מטפטי� את התמונה המודבקת בעזרת טפט שקו� .2
  ).      התמונה

  ג חלקו האחורי של   "ו� משרטטי� עהופכי� את התמונה ובעזרת עיפר .3
  כל ילד מחליט לכמה חלקי� הוא . (      הבריסטול את קווי החלוקה של הפזל

  ).      מעדי� לחלק את הפזל שלו

  רצוי להניח . גוזרי� את התמונה לחלקי הפזל ומאחסני� בשקית ניילו� .4
  .      בקופסה בכדי לשמור על צורת חלקי הפזל

  

  

  

יות הפגה   פעילו
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  5 פי -איקס עיגול
  . בריבוע25:  בריבוע ל9ממשחק לוח של " גדל"המשחק איקס עיגול 

  
  :מטרת המשחק

  
  .זהו משחק אסטרטגיה תחרותי לשני משתתפי�

  
  :אופ� המשחק

  
  .איקס או עיגול" = הצורה שלו"לכל שחק� 

  
  ". הצורה שלו"את , במקו� אותו בחר, ג הלוח"כל שחק� בתורו מניח ע

ולמנוע , לרוחב או באלכסו�, לאור-" שלו" צורות 5ל מטרת השחק� ליצור רצ� ש
  .מנצח הראשו� שהצליח ליצור את כל הרצ�. מחברו ליצור רצ� שכזה בעצמו

  
  :הכנת המשחק

  
  :חומרי�

  
  ).אפשר פחות(מ "  ס50/50לוח מפוליגל בגודל 

  .דבק, מספריי�, טוש פרמננט, סרגל
  .יריעות גומיסול וגזרי גומיסול

  
  :ההכנה

  
גודל (ג הלוח את ריבועי המשחק "סרגל והטוש מחלקי� ומסרטטי� עבעזרת ה

  )מ או בהתא� לגודל הלוח" ס10/10הריבועי� 
את . צבע לכל צורה, מהגומיסול גוזרי� איקסי� ועיגולי� בשני צבעי� שוני�

  .הצורות והלוח נית� לקשט במדבקות או בגיזרי גומיסול צבעוני
  
  

  מחשבה
  

  :מטרת המשחק
  

  .מאפשר לילד להכי� לעצמו משחק אישי, י לשחק� אחדמשחק אסטרטג
  

  :מהל� המשחק
  

"  בתי�"ג לוח המשחק בתו- ה"ע) 'חרוזי� וכו, גולות( חיילי משחק 32מניחי� 
  .האמצעי נותר פנוי" בית"כאשר ה

ומניחי� , מדלגי� איתו מעל הכלי הסמו- לו, מרימי� כלי: הכלי� נעי� בדילוגי�
  .  המשחק שעליו דילגנוהפנוי שעל יד כלי" בבית"

  .הכלי שעליו דילגנו מוצא מהמשחק
  .א- לא באלכסו�, לרוחב, אפשר לנוע ע� הכלי לאור-
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  :לוח הישגי�
  

  "מצויי�= "א� נשאר כלי אחד במרכז המשחק
  "טוב מאוד= "נשאר כלי אחד בצד הלוח 

  "כמעט טוב מאוד= "נשארו שני כלי� 
  "טוב= "נשארו שלושה כלי� 

  "כמעט טוב= "� ארבעה כלי
  .נמשי- ונתאמ�... וכ� הלאה

  
  : הכנת המשחק

  
  :אביזרי� להכנה

  
  מ " ס40לוח פוליגל חתו- לעיגולי� בקוטר  �
  .טוש פרמננט, סרגל �
  . פקקי� ממוחזרי� של משקאות33 �
  . נוזלי או גוטרמ�UHUדבק  �
  .מדבקות צבעוניות לקישוט �
  )'וגואי� וכדג, חרוזי�, גולות( חיילי משחק 32 �
  .קופסה או צנצנת משומשת �

  
  :ההכנה

  

  .מאחסני� בקופסה או בצנצנת,  את כלי המשחק שבחרנו  .א

  עליה� יש להניח את הפקקי�    , ג הלוח משרטטי� בעזרת סרגל את הקווי�"ע  .ב
  .לכלי המשחק" בתי� "�      שישמשו כ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   בתי   7, טות במרחקי� שווי�ג השורות המשורט"מציבי� את הפקקי� ע  .ג
  במרכז המשחק נית� להציב את ). ג� לרוחב וג� לאור-(      משחק בכל שורה 

  .המרכזי בצבע או גודל אחר" הבית      "

  .לאחר שכל פקק מוצב במקומו יש להדביק את כל הפקקי� ללוח הפוליגל  .ד

  .נית� לקשט במדבקות צבעוניות  .ה
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  רביעיות

  

  :קמטרת המשח
   

  .למידה ותרגול של מושגי� כשעשועו� לשניי� או ארבעה משתתפי�
  

  :מהל� המשחק
  
  . מה� לכל משתת�4מערבבי� את הקלפי� ומחלקי� .   1

  .      את שאר הקלפי� הופכי� בערימה לקופה
  כל משתת� מבקש בתורו מאחד המשתתפי� לפי בחירתו קל� הנחו1 לו   .   2

  .      להשלמת הסדרה
  

  .י� לבקש קל� א� אי� בידי המשתת� לפחות קל� אחד מאותה רביעיהא •

א� לא . הוא יכול לבקש קל� נוס� , א� קיבל המשתת� את הקל� המבוקש •
והתור עובר למשתת� , הוא לוקח קל� מהקופה, קיבל המשתת� את הקל�

  .היושב לימינו
  

  . כשכל הקלפי� מסודרי� בסדרות� סיו� המשחק
  

  .צבר את מירב הסדרות המשתת� ש� מנצח
  

  :הכנת המשחק
  

  :אביזרי�
  

  )מ" ס12/8 �כ( קלפי משחק גזורי� מראש 28 �
  .עתוני� צבעוניי� �
  .דפי מדבקות �
  .חוברות תמונות ומדבקות �
  .כלי כתיבה, דבק, מספריי� �

  

  , עיגול: לדוגמה( תת נושאי� 7ומחליטי� על ) צורות: לדוגמה(בוחרי� נושא  .1
  )גליל, חרוט, כדור, קוביה, משולש, יבוע      ר

  
  אוספי� תמונות לכל שבעת הנושאי�   , מעיתוני� צבעוניי� וחוברות מדבקות .2

  . תמונות לכל תת נושא4      
  

  .פע� אחת על כל קל�,  פעמי�4,  קלפי� רושמי� את תת הנושא4על כל  .3
  

  . ג הקלפי� בהתא�"מדביקי� את התמונות הגזורות ע .4
  .      נית� לנייל� את הקלפי� בכדי לשמר אות� טוב יותר
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  רברסי
  

  :מטרת המשחק
  

  משחק לוח אסטרטגי לשני משתתפי�
  

  :תחילת המשחק
  

 דיסקיות 64ולרשות� עומדות .  ריבועי�64מול המשחקי� ניצב לוח המחולק ל 
  .צבע אחד מכל צד, לכל דיסקית שני צבעי�, משחק

  .כל משתת� משחק בצבע אחר
כ- , בתחילת המשחק מציב כל שחק� שתי דיסקיות בצבע שלו במרכז הלוח

  .שתיי� מכל צבע, הניצבות במרכז הלוח, שהמשחק מתחיל ע� ארבע דיסקיות
  

  ?כיצד משחקי�
  

באופ� שכל אחד , אחד אחרי השני, השחקני� מניחי� את הדסקיות על הלוח
שורה של דסקיות " סוגר"בכל פע� ששחק� . שורה של דסקיות היריב" סוגר"

  .ידי כ- מחלי� את צבע� מהצבע של היריב לצבע שלו�הוא הופ- אות� ועל, יריבות
  .המשחק נמש- בצורה זו עד שהלוח מתמלא

  .שבסו� המשחק ישנ� על הלוח יותר דסקיות שלו, המנצח הוא זה
  
  

  הכנת המשחק
  

  אביזרי�
  
  ' סמ24/24לוח פוליגל  �
  סרגל �
  דבק �
  טוש פרמננט דק �
  מספריי� �
  שתי יריעות גומיסול בשני צבעי� שוני� �
  

  ההכנה
  
 64כ  "סה',  סמ3/3משרטטי� על הלוח בעזרת סרגל וטוש פרמננט משבצות בגודל . 1

  .משבצות
  .מדביקי� את יריעות הגומיסול זו לזו. 2
את שתי היריעות (וגוזרי� '  סמ2/2משרטטי� על הגומיסול ריבועי� בגודל . 3

  ).המודבקות יחד


