
  ת-משחקים מא

  
  :ב שאפשר לשלו� מהמגירה בכל זמ� פנוי�י אותיות הא"אוס� משחקי מילי� עפ

  
הבא אחריו אומר מילה באות , המשתת� הראשו� אומר מילה: ב�סבב מילי� לפי הא .1

 .בה הסתיימה המילה שאמר המשתת� הראשו�

הראשו� אומר מילה והשני צרי� לומר מילה שפותחת בשתי : אפשרות נוספת

 . אותיות האחרונות של המילהה

 ' רנטג� וכו� בדר� � יוכבד � רדיו � ורד �ציפור : לדוגמא

 .ב�זיהוי מקומות על המפה לפי הא .2

' אני אוהב את המכונית שלי באות א: " לדוגמאתיאור חפ� כלשהו באות אחת בלבד  .3

כי היא בטיחותית ברמה ' אני אוהב אותה באות ב. אדירה ואלופה, כי היא אדומה

 ...כי היא גדולה וגאונית והגיעה מגיניאה הצפונית' אני אוהב אותה בג, בינלאומית

 .ת�סבב שמות מכוניות מא .4

, יוס� למשל יוכל להתחיל את מסעו באתונה. ב�סבב מקומות בעול� לפי סדר הא .5

אפשר ג$ לחשוב על . הולנד וכ� הלאה, דנוור, גואטמלה, מש$ להמשי� לברזיל

לברזיל , הוא נסע לאתונה כדי לגדל אפרוחי$: למשל. מקו$המטרה שלשמה נסע לכל 

 'לגואטמלה לאכול גזר וכו, להשיט ברבורי$

הלכתי לשוק : "הראשו� יגיד לדוגמא. ת�סיפור על מסע קניות בשוק של מוצרי� מא .6

הלכתי לשוק  "�והשלישי " הלכתי לשוק וקניתי אפונה איומה "�השני " וקניתי אפונה

הלכתי לשוק וקניתי בננות בנות יו$ : "'ובאות ב..." וקניתי אפונה איומה ואדומה

 .מי ששכח מילה מהמשפט יוצא מהמשחק..." בצבע בורדו

י שמות פרטיי� ושמות המצאת תחביבי� לאנשי� מפורסמי� או לילדי הקבוצה לפ .7

תחביבה של נעמי שמר הוא נהיגת שוורי$ בזמ� שתחביבה של ציפי : לדוגמא. משפחה

ששביט הוא צליחת שלוליות ותחביבו של עיד� רייכל הוא ערבוב רפרפות וסילבסטר 

 .סטלונה סורג סוודרי$ בשעות הפנאי

 .דומ�, צומח, חי .8

. ודמות מותאמת  לכל אחד מה$סיטואציה , מקו$,  משתתפי2$ בוחרי$ :ב�שיחת א .9

 .'ב' הזוג צרי� לנהל שיחה הבנויה ממשפטי$ לפי סדר ה א

? ליה סיפרה ל� הכולג. חיי� שמעתי הכול לפני�ב?  תה יודע מה קרהא: לדוגמה

  ? ירפה לא'ל� רחוק הסיפור הזה ע$ הגה. ווקא אביבה גילתה ליד

 ......הכול התחיל מבוקר שקט יחסיתו

יות הפגה   פעילו
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