


לוח השנה הופק ע"י האגף לגיל הרך בקרן החינוך למען
בתי ספר תל"י  )www.tali.org.il(. הקרן שמה לה למטרה 

לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי- ציוני במערכת 
החינוך הממלכתית בישראל ברוח פתוחה, סובלנית 

 ופלורליסטית. הלוח מיועד לשימוש בגני הילדים ובכיתות 
א'- ב' ולשמש כלי עזר להכרת לוח השנה העברי. השימוש 

בלוח מטפח את תפיסת הזמן בכלל ואת תפיסת "הזמן 
היהודי" בפרט. כלי חזותי זה מסייע לילדים ולצוות בארגון 

הזמן והמידע על האירועים במהלך החודש. תוכני הלוח 
מתאימים לכל חודש, והוא יכול לשמש מוקד פעילות 

עבור הילדים ובכך הוא מקדם את החשיבה המורכבת ואת 
המיומנויות בכל הקשור לסמלול ולביטוי גרפי של רעיונות 

ומידע.

ערכת הלוח כוללת:
לוח שנה שגודלו 80x60 ס"מ, ובו 12 גיליונות, אחד לכל חודש 

מתשרי עד אלול

 דפי מדבקות של סמלילים בנושאים הבאים 
)לפי סדר הופעתם באוגדן המדבקות(:

מופעי הירח לאורך החודש
שבת - איורים שונים לבחירה להדבקה במשבצות של יום 

שישי ושבת 
חגי ומועדי ישראל

ספירת העומר
מזג האוויר, החי והצומח בארץ ישראל בעונות השנה השונות

 יום הולדת – במדבקות יש מקום לכתיבת שמות הילדים 
שחוגגים יום הולדת

פסוקים ואמרות מן המקורות ומהשירה העברית המודרנית על 
גבי רצועות נייר- להדבקה מתחת לתמונת הכותרת בכל גיליון. 

מבנה הלוח
על כל גיליון מודפסים אותם המרכיבים: איור גדול ובו 

המוטיבים השונים של החודש, משבצת לכל יום בחודש, 
שמות הימים, סמליל של היום בשבוע )ראשון, שני וכו'( 

וסמליל של הבריאה בכל יום )מסיפור הבריאה( כדי לחבר 
בין ימות הבריאה והשבת ולטפח את הציפייה לשבת במהלך 
השבוע. לדוגמה, כאשר מדברים על "איזה יום היום?" אפשר 

לציין את מה שנברא באותו יום או לספור בעוד כמה ימים 
שבת. 

עוד בלוח: התאריכים העבריים באותיות, התאריכים הלועזיים 
במספרים והשמות של פרשות השבוע. ההתייחסות לנושאים 

האלה נתונה לשיקול דעתה של הגננת והמחנכת, לפי גיל 
הילדים.

המשבצות של השבתות, ראשי החודשים, חגי ומועדי ישראל 
וימים מיוחדים אחרים צבועות בגוון בהיר כדי להבחין אותן 

מימי חול בלוח. למעשה, כולם מתחילים בערב הקודם, וכדי 
להדגיש צורה מיוחדת זו של תפיסת הזמן היהודי צבענו את 

החלק התחתון של ערבי שבת, ראש חודש, חג ומועד בפס 
צבע תואם בתחתית המשבצת של היום הקודם. 

תליית הלוח
אפשר לתלות את הלוח כולו ומדי חודש להסיר את הגיליון 

של החודש שחלף. לחלופין אפשר להסיר גיליון אחד, 
להשתמש בו במהלך החודש ואז להחליפו בראש חודש 

לגיליון של החודש הנכנס. אפשר להתייחס ללוח מדי יום או 
לשלב אותו באופן אחר במהלך היום או השבוע. על כל גננת 

ומחנכת להחליט איך לשלב בגן את העבודה עם הלוח.

השימוש במדבקות
מבחר המדבקות אמור לשמש בסיס והשראה שכן אי אפשר 

להפיק את כל מגוון הנושאים והאפשרויות למדבקות. מומלץ 
ורצוי שהילדים ישוחחו ויציעו, ימציאו וייצרו רכיבים נוספים 

ללוח במילים או בייצוגים גרפיים.
לא תמיד יש מדבקה – למשל לראש חודש, למזג האוויר בכל 
ימות השנה וכדומה – משום שאת הסמלילים האלה תוכל כל 

קבוצת ילדים לעצב בעצמה ולהדביק על הלוח.
המדבקות ליום שישי ולשבת מייצגות דרכים שונות שמציינים 

בהן את השבת. יש מגוון דרכים לשימוש במדבקות אלו 
ובמדבקות נוספות שהילדים יכולים ליצור. מקבלי השבת 

יכולים לבחור את המדבקות שהם מעדיפים ובטקס קבלת 
שבת להדביק אותן על הלוח )ביום שישי וגם בשבת(. ביום 

ראשון, בפרידה מהשבת ובקבלת השבוע החדש, אפשר 
להדביק מדבקה שמשקפת משהו שהילדים חוו בשבת.

המדבקה להבדלה מציגה את החפצים שמשתמשים בהם 
בטקס הבדלה מסורתי. בגן שאין בו טקס כזה אפשר 
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ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.
ַעל ִּפי ִּבְרַּכת ַהָּׁשִנים

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.
ַעל ִּפי ִּבְרַּכת ַהָּׁשִנים

ָחָצב

ורצוי ליצור משהו אחר שמסמל את הפרידה מן השבת, או 
להשתמש במדבקה בה כתוב "שבוע טוב".

מדבקות מזג האוויר מעטות, אבל גננת או מורה שבוחרת 
לעקוב אחר מזג האוויר בפרק זמן מתמשך יכולה לבקש 

מהילדים לצייר או לגזור ולהדביק תמונות נוספות.
למעשה אפשר לשלב רכיבים שמתקשרים לנושאים שונים 

הנלמדים ונחווים בגן במהלך חודש זה או אחר. מטרת 
מדבקות יום ההולדת היא להמחיש לילדים שיש להם יום 
הולדת בתאריך העברי, גם אם הם חוגגים את יום ההולדת 

שלהם בתאריך הלועזי.

השימוש ברצועות הפסוקים והמשפטים
גם השימוש ברצועות המשפטים נתון לשיקול דעתה של 

הגננת והמחנכת. לכל חודש יש רצועות שכתובים בהן 
משפטים מן המקורות וגם משפטים מן הספרות העברית. 

אפשר לבחור משפט או לכתוב משפט אחר במקום המיועד 
לרצועות. במקום להשתמש ברצועות שעל הלוח, אפשר 

להשתמש בהן בדרכים אחרות, הכול כיד הדמיון! לחודשי 
השנה שאין בהם חג או מועד, יש מדבקות שיכולות להוות 

תוכן לאורך החודש כמו מראות הירח. בלוח תל"י ניתנת 
תשומת לב מיוחדת לשפה העברית בחודש טבת  כי בחודש 

זה נולדו חיים נחמן ביאליק ואליעזר בן יהודה, ובו חל יום 
העברית.

מבנה הלוח מזמין לעורר את הדמיון, לצקת תכנים נוספים 
ולהשתמש בלוח במליאה ובקבוצות קטנות כדי ליצור למידה 

משמעותית סביב לוח השנה העברי.

 שימושים נוספים בגיליונות הלוח
)גם אחרי סוף החודש( 

לשמור כל גיליון ובסוף השנה לערוך תערוכה המציגה 	 
את העשייה בגן במהלך שנת הלימודים.

לצלם כל גיליון עם סיום החודש ולהדפיס את הצילומים, 	 
ואז אפשר לגזור את הגיליון ולהשתמש בחלקיו השונים 

ליצירת עזרי הוראה ומשחקים נוספים. לדוגמה, את 
תמונת החודש הגדולה בראש כל גיליון אפשר לגזור, 

להדביק על קרטון, לחתוך לחלקים וכך ליצור פאזל לכל 
חודש. התמונה יכולה גם להישאר שלמה, והילדים ייצרו 

"תמונות חודש" משלהם בהשראת התמונה שבלוח.
להשתמש במדבקות למשחקי זיכרון והתאמה.	 
לגזור את החלק התחתון של הלוח בשלמותו וליצור 	 

משחקי מסלול עם משימות כגון התקדמות על מסלול 
מתחילת החודש ועד סופו. חלק זה גם מתאים למשחק 

"סולמות וחבלים".

למידע נוסף:
טלפון: 0747800764

Shiraasim@gmail.com:דוא"ל
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המשחקים בחוברת פותחו ע"י חברת מחוץ לקופסה בע"מ  
 ותמי לוז גרבר

 עריכת לשון: פנינה לוי

 טיוטה

 לא להפצה –פנימי 
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 גננות ומורות יקרות,

מצע מופלא ליצירתן של פעילויות משחקיות  הואשל קרן תל"י  פעיללוח השנה ה
מעשירה ומשלימה לתכנים הנלמדים ולעשייה השוטפת סביב לוח השנה  המהוות חוויה

 .עבריה

ערוץ ללמידה הם ההורים, עם או  משחקים אלו, במיוחד כאשר יוצרים אותם עם הילדים
 הם מהווים הזדמנות .ולחיזוק מגוון של מיומנויותמשמעותית, לפיתוח יצירתיות 

מסייעים לשקף לילדים את ובה בעת ה סביב חג או מועד את הלמידולספוג להעמיק 
 . של מעגל הזמן והשנה ,המופשטת והקשה יותר לתפיסההעל, -תמונת

וח למרכיביו השונים של בעזרת וון רעיונות ליצירת משחקים בחוברת זו תמצאו מג
 ואביזרים פשוטים המדבקות שנותרו ללא שימושלפו, חהחודשים שליונות יג – השנה

 חזור ויעילות.מ   ,יצירתיות ,המצאההמאפשרים 

 בעצמכם.לשפע של משחקים נוספים שתמציאו  משחקים אלו הם השראה

  .רגע לפני שמתחילים..

 :אלו לחומריםתזדקקו  ,כדי להפיק את המשחקים

 ערכת לוח השנה של תל"יתוך לוחות שנה ומדבקות שנותרו מ.* 
  ,ומדבקות לבנותאקס -, טיפריסטוליםב, לא מחיקיםטושים  דבק,מספריים 
 (קוביות סול )או כל חומר אחר 
  וכדומהשעון חול, טיימר, קלפים חיילים, משחק: קוביות, כלי 
 עם סגירה חוזרתשקיות לאריזת המשחק: קופסאות שונות ו 
  קצת יצירתיות וחדוות משחק . 

 *ניתן לרכוש לוח נוסף שחלקיו ישמשו להכנת משחקים. 

 התאמות והנחיה

  שלוש עד שבע.בני לילדים להתאים  ןניתמשחק ומשחק כל  
 ספרות, אותיות )למחוק מלוחות המשחק את הפרטים שאינם נחוצים  מומלץ

 .(ומהוכד
 משחק חופשי. מעבר לתוך הכוונה לפני בהדרגה, לשלב את המשחקים  מומלץ 
  ליצור "ספריית משחקים" שתישלח הביתה למשחק של הורים וילדים.אפשר 

  ערב הורים וילדים ליצירת המשחקים.אפשר לערוך 
 .אפשר לשחק עם ילדי בית ספר כשעורכים פעילות משותפת 
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 חגים –זיכרון משחק  :1משחק 

 מה צריך?

 משחק  קלפי אואו מבריסטולים לוח השנה הימים בריבועי כרטיסים הגזורים מ 
  קנויים

 מדבקות הלוח 
 דבקו מספריים 

 הכנות

מדבקות הדביקו או  זוגות של מדבקות 10  ותמהלוחגזרו כרטיסי משחק:  .1
 כרטיסי בריסטול. על שנותרו על קלפים או 

 ."חגים –זיכרון משחק "בשקית או בקופסה עם הכותרת  ארזו .2
         

 הוראות המשחק

רבים ככל קלפים  לאסוף זוגות: ת המשחקמטר
 .האפשר

המתאימות זו תמונות  לאסוף המטרה החינוכית:
 .לזו

על ופזרו אותם הפוכים  ,קלפיםאת הערבבו  :ההכנ
 .המשטח

 בתורו שני קלפים.הופך כל משתתף  :המשחק מהלך

עוד והפכו  ,קחו אותם אליכם הקלפים יוצרים זוג?
 שני קלפים.

 ,חזרהבהפכו אותם  הקלפים אינם יוצרים זוג?
 והתור עובר לשחקן הבא.

 .הוא המנצחיותר מכולם סף זוגות ומי שא .נאספיםהמשחק מסתיים כאשר כל הזוגות 

 

 

 

 

שימו לב!                     
קלפי זיכרון יכולים להוות 

בסיס להרבה מאוד 
משחקים ולשמש בהרבה  

דוגמאות לכך וריאציות. 
תמצאו גם בהמשך  

 החוברת.
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 גילהתאמות 

 :זהיםקלפים זוגות  רמת קושי נמוכה. 
או אחת עונה ל, אחד השייכים לחג דומיםקלפים זוגות   רמת קושי גבוהה:

  .אחד נושאל

 גיל הילדיםלפי את מספר הזוגות  להרחיבאו  ניתן לצמצם. 
  מניחים את הקלפים כשהם גלויים.  :לשחק משחק פתוח ניתןעם ילדים צעירים

  .וכולם עובדים יחד למציאת הזוג ,מחפשיםש הנושאעל  הכריזובכל תור 

 

 

 שנההכל  סולמות וחבלים :2שחק מ

 מה צריך?

מלוח השנה )רק החלק של  ליון חודשיג• 
 המשבצות(

  וחיילים ת משחקקוביי• 
  לא מחיק טוש דק• 

  הכנות

לפי את החודשים יחד  הדביקו הלוח: .1
 10X7משבצות או  10X14גודל הרצוי )ה

 .(משבצות
תנו : הנחיות על הלוחשל כתיבה וציור  .2

משמעות למדבקות הקיימות על הלוח )למשל 
 (."צעדים קדימה 8 וצעד"ה: ילחנוכי
מדבקות  הדבקת על ידיהנחיית פעולה הוסיפו 

קדו ר  "/ "צעדים 4 הזרו אחורח  " – גשםדוגמאות: )
שיר  ושיר"/ "תור אחד וצרע  " – שבת ."ריקוד גשם

 .(ומהוכד "שבת
 .(מכל סוג 3-סולמות וחבלים )כהוסיפו  .3
 כיוון נו אתוסמ ,המשבצות רו אתמספ .סיוםהו תחלהההת ומשבצהדגישו את  .4

 ההתקדמות. 
 ."סולמות וחבלים כל השנה"כותרת הבקופסה עם  ארזו .5
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 הוראות המשחק

 .לנקודת הסיוםנים להגיע ראשו מטרת המשחק:
 .על הלוחלתנועות סמליל הקשר בין הלמצוא את  :חינוכיתה מטרהה

 בנקודת ההתחלה. החייליםאת  הניחו :ההכנ
את  ממלאים תוצאה.לפי הבתורו קובייה ומתקדם מטיל כל משתתף : המשחק מהלך

 המטלות שעל הלוח.
 .מנצחהוא המגיע ראשון לנקודת הסיום ה
 

 התאמות גיל

  ,מומלץ למשחק בקבוצה קטנה בתיווך והוא המשחק מצריך ידיעת קריאה
 מבוגר.

  המשימה, אפשר ליצור משימות בסמלילים.  משבצות מ מושפעתדרגת הקושי 
 תיבקובילוח קטן המיועד לצעירים, ניתן להחליף את הקובייה הרגילה ב 

-3של מספרים  1. 
 ה וירידה בחבליםלילדים צעירים כדאי להמעיט בהוראות כמו חזרה אחור. 

 סיבובים ושירים. ,במשימות כמו קפיצות אפשר להמיר אותן

 

 מה בתמונות? :3משחק 

 Brain Boxבהשראת המשחק "מה בתמונה?" מבית 

 מה צריך?

 ליון בלוח השנהיהגדולות שבראש כל גתמונות ה 

 שעון חול )לא חובה( ,רגילה ת משחקקוביי  
 לא מחיק טוש דק 

 הכנות

 .ליונות החודשיםיהכותרות של גאת  גזרו .1
 .פרטים המופיעים בהלשאלות הקשורות  6 כתבוכל תמונה של האחר  הבצד .2

 ל התבוננותששאלות ובהן השאלות צריכות להיות מותאמות לגיל הילדים, 
  .ושאלות של הבנה
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מה משמעות  ?מי השותל ומי עוזרים לו: כמה ברושים יש על הגבעה? אותדוגמ
 ?תשרי ולמה שתמונה של חודסוגי עצים מופיעים ב לואי ?איגרת הברכה בתשרי

סמלי פסח מופיעים על שולחן  לואי ?כמה ציורים תלויים על הקיר בחודש אלול
 ?החג

 "?ות"מה בתמונכותרת הבשקית או בקופסה עם  ארזו .3

 

 הוראות המשחק

 .רבות ככל האפשר נקודותלהרוויח  המשחק: תמטר

להעמיק במידע המצוי בכותרות  המטרה החינוכית:
 החודשים ולתת פרשנויות והסברים.

את הקובייה ואת שעון החול, את  הניחו :ההכנ
 הכרטיסים במרכז השולחן. 

שולפים תמונה מתוך הערמה, לפי תור,  מהלך המשחק:
בזמן יחד בתמונה  השעון ומתבונניםאת  הופכים

תמונה לצד של הבתום הזמן הופכים את  המוקצב.
לפי  שואלים שאלה השאלות ומטילים את הקובייה.

 (.3שואלים את שאלה מספר , 3אם המספר בקובייה הוא דוגמה: ) .תוצאת הקובייה

למשתתף הבא.  התור עובר ?טעיתם .זכיתם בנקודה עניתם נכון על השאלה?
 המשחק מסתיים כאשר כל התמונות עוברים לתמונה הבאה., וטיל קובייהמהמשתתף 

 ח.וא המנצאת מספר הנקודות הגדול ביותר המי שצבר  .תנגמרו

 התאמות גיל

 סמלילים יצורכדאי לנקד או ל .המשחק מצריך ידיעת קריאה. 
  במשחק עם ילדים צעירים ניתן לצמצם את הממד התחרותי ובתום הזמן

 סדר ולוותר על הטלת הקובייה.הלשאול לפי  אולהפנות את השאלה לכולם 
  השאלותאפשר לוותר על אחת  ,את הקלפים הכירלומדים ללאחר שהילדים, 

שאלת לדים להמציא לשאלת בונוס ולתת ליבקובייה  6 ספרה להפוך את ה
  להחליף את השאלות לגמרי.גם כמובן ניתן  בכל פעם מחדש.בונוס בעצמם 

  בו שרים את ש בגן של ראש חודשמפגש ביתית ייכול להיות פעילות חווהמשחק
בפרטים בתמונות שיר החודשים, פורשים את שרשרת החודשים ונזכרים 

. אפשר לנסח שאלות באמצעות חידוןאליהם במהלך המשחק שהילדים שמו לב 
מי זוכר  באיזה חודש יש  ?מי זוכר באיזה חודש יש גבעה עם עצי ברוש כלליות:

 ? וכדומה.מי זוכר באיזה חודש חוגגים לביאליק יום הולדת ?איגרת ברכה
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 משחק 4: מעגל השנה

  צריך?מה 

 21  זוגות של מדבקות שלא נוצלו או שנגזרו
  מהלוחות

 12 קות של יום שבת עם כיתוב או ציורמדב 
 וח השנה )רק החלק של המשבצות(ל גיליונות  
 ריבועי  או משחק ריקים קלפי או בריסטולים

 לוח השנה 
 דבק ומספריים 

 הכנות

שורות של משבצות  3גזרו  לוח המשחק: .1
ליצירת פס  הפסים יחד אתוחברו , מלוח השנה

 משבצות. 21של 
 ,סדרהפי המשבצות מדבקות לפס על  הדביקו

 ,את הסרט רוסג .מראש השנה ועד שבועות
המדבקות פונות  ,של "מעגל השנה"טבעת צרו ו

  .כלפי חוץ
מלוח השנה  מלבן וגזר :"עכשיו נחים"הלוח  .2

 .(4X3משבצות ) 12שגודלו 
שלא  מדבקותו ביקהד אושכבר הודבקו על הלוח מדבקות  וגזר כרטיסיות: .3

זוגות ל"מעגל השנה". התמונות  שייווצרוכך  על כרטיסיותבהן  םהשתמשת
 יכולות להיות זהות או שייכות לאותו תוכן.

  על כרטיסים. סמלי השבתעם  מדבקות הדביקו :השבתכרטיסיות  .4
  "מעגל השנה".כותרת הבשקית או בקופסה עם  וארז .5

 המשחקהוראות 

 .את כל ימי המנוחהשמשלימים ה לפני להשלים את מעגל השנ :מטרת המשחק

שנה, צומח הרצף לוח השנה היהודי )חגים, עונות ללמוד את  :המטרה החינוכית
 (.ומהוכד

אותם בכמה  ווסדר ,את הכרטיסים ואת הטבעת במרכז השולחן, ערבבהניחו  :ההכנ
 במרכז הטבעת את לוח המנוחה. וניחהקופות לנוחות המשתתפים. 

גם במשחק הזה ניתן 
להשתמש בקלפי 

  הזיכרון
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את וקורא בקול  הקופותכרטיס מאחת בתורו ם מריכל משתתף  :המשחק מהלך
 הכתוב בו.

והמשתתפים  ,הכריזו בקול את שמו קיבלתם סמל של חג, עונה או מועד אחר?
צא את הציור המתאים ויחפשו את הציור על פני טבעת "מעגל השנה". מי שמהאחרים 

  מקומו ב"מעגל השנה".ליד מניח אותו בהתאמה, 

אם תניחו את  :היזהרו עכשיו נחים"."לוח העל הניחו אותו  קיבלתם קלף של שבת?
 .נחתם יותר מדי והפסדתם במשחק ,כל קלפי השבת לפני שהשלמתם את מעגל השנה

 התאמות גיל

 כדאי להסתכל יחד, לפני תחילת המשחק, על כל התמונות המופיעות בגן צעיר 
לעשות  אפשר זהה את התמונות.יכיר ויילד , כך שכל "מעגל השנה"על טבעת 

 הפרדה בין רצף החגים ובין החי והצומח.
 להשתמש במדבקות , אפשר כדי להפוך את המשחק לאורייני ומורכב יותר

ניתן לכתוב את האחרים לפים קהשנה. בציורים רק על גבי הטבעת של מעגל בו
 וכך לשלב בין מילים לתמונות.  ,המילים

  קלפי שבת רבים יותר וקלפי חגים, מוסיפים דרגת הקושיכדי להעלות את 
  לבלבל את השחקנים. ומועדים שאינם מופיעים בטבעת כדי

  ו לכתוב מילות שאלה א)מי? מה? מתי?( כמו כן ניתן להוסיף קובייה עם שאלות
 על גב הקלפים ולענות על השאלה לפני שמוסיפים את הקלף למעגל השנה.
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 לוח השנה –מה במשבצת : 5משחק 

 מה צריך?

 לוח השנה )רק החלק של  גיליונות
 המשבצות(

 או משחק ריקים קלפי או בריסטולים 
 ריבועי לוח השנה 

 דבק ומספריים 

 הכנות

ליונות לוח השנה ימשבצות מג וחבר הלוח: .1
לוח המקורי של השתמשו באו  6X6ללוח של 

 משחק "מה במשבצת".ה
מדבקיות מלוח השנה או  וגזר כרטיסיות: .2

 כרטיסים עם מדבקות שונות.הכינו 
כרטיסים הכינו  כרטיסי הגדרות למיון: .3

ילדה, סמלים או  לפי חגים, מאכלים, ילד
 . ומהוכד

"מה כותרת הבשקית או בקופסה עם  וארז .4
  ".לוח השנה – במשבצת

 המשחק הוראות

 למיין את כרטיסי המשחק על פי כרטיסי ההגדרות. המשחק: תמטר

 .ומאפייניםהגדרות, תכונות לפי  פתח את יכולת המיוןל המטרה החינוכית:

 .על לוח המשחקהניחו את ההגדרות  :ההכנ
על כל משתתף מחלק קלפים בתורו את כרטיסי המשחק.  יםלילדתנו  :המשחק מהלך

  פי ההגדרות.

 כשהלוח מלא.המשחק מסתיים 

 

 תאמות גילה

  יהיו לפי הגדרות ה צד אחד.בגדרות רק הניחו ה :נמוכהרמת קושי
היכן מופיע נר, היכן  :נים פשוטים )המבוססים על ראיית הפרטיםימאפי

 (.ומהמופיע ילד וכד

גם במשחק הזה ניתן 
להשתמש בקלפי 

  הזיכרון
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 :בצד אחד ובניצב.  –צדדים השני בהניחו הגדרות  רמת קושי גבוהה
המטרה היא הצלבת מידע. השתמשו בהגדרות קשות יותר )המבוססות 

 על הבנה והיכרות מעמיקה של התוכן כגון ספר, סמל וכדומה(.
 

 

 ת הלבנהוצור :6משחק 

 מה צריך?

 לוח  או משחק ריקים קלפי או בריסטולים
 ריבועי לוח השנה שהוכן מ

 להשתמש מומלץ ) חודש של לוח השנהליון יג
 .(ימים 30גיליון של חודש עם לפחות ב

  כמה רצוי לצלם עוד )מופעי הירח עם מדבקות
עותקים של גיליון המדבקות של מופעי הירח 

 למשחקים אחרים.(משו למשחק זה וששי
  ,דבק ומספרייםעיגול קרטון 

 הכנות

במעגל הדביקו : על עיגול קרטון הלוח דוגמ .1
אחת מהתמונות כל ליד סמנו סוף החודש. עד חודש המראש מופעי הירח את 
 .ומהוכדבחודש המועד שהיא מייצגת: א', ב', ג' את 

ה צורלמועדים הקשורים השלושת  אתהבליטו חודש  גיליון: על לוח קבוצתי .2
"ירח בחודש כתבו "ראש חודש", בט"ו בחודש כתבו א' ב הלבנה: המשתנה של

 חודש".ה"סוף  כתבו מלא", בסוף החודש 
 על קלף נפרד.אחד ממופעי הירח כל הדביקו ו גזרו :כרטיסי הלבנה .3
 .ת הלבנה"ורזו בשקית או בקופסה עם הכותרת "צורא .4

 
 הוראות המשחק

 בחודש. זמנןלפי לסדר את צורות הלבנה  המשחק: תמטר

המעגליות ולהבין את  מתרוקנתההמתמלאת ו הלבנהלהכיר את  המטרה החינוכית:
 .החודש של

 הכרטיסים.את הלוח הקבוצתי ואת צורות הלבנה, של לוח הניחו במרכז השולחן  :ההכנ

לבנה ומנסה להניח אותו הקלף של צורת בתורו כל משתתף מרים  :המשחק מהלך
נכון מקבל הניח קלף במקום מ. משתתף שהעזר בלוח הדוגמיבמקומו בחודש. אפשר לה
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המשתתף מניח שברגע שהוא מאבד נקודה. ייתכן  ,ניח במקום שגוימואם הוא נקודה. 
לסדר שצריך יתברר  יםהאחראולם עם הנחת הקלפים נכון נראה שהמקום , הקלף את

להניח את הקלף שלו כדי להזיז קלף אחד רשאי המשתתף במקרה זה  – מחדש את הלוח
 לקלף שהזיז. מתאים בתנאי שימצא מקום 

 כשכל צורות הלבנה מונחות במקומן. המשחק מסתיים 

 התאמות גיל

 .הילדים בוגרים יכולים לשחק ללא לוח הדוגמ
 

 אפשרויות נוספות

 ישמש במהלך החודש.שכדי ניתן להכין לוח קבוע שבמרכזו חוגה 

 
 

 סיפור שנתי :7משחק 

 מה צריך?

 או ריקים משחק קלפי או בריסטולים 
 ריבועי לוח השנה 

 מדבקות הלוח 
 דבק ומספריים 

 הכנות

תמונות מהלוח  וגזר :כרטיסי תמונות .1
לא ש מדבקותמגוון  ודביקהאו 

 על הקלפים. בהן השתמשתם 
כרטיסי  צרוי הגן: יתמונות מהוו .2

  .במהלך השנהשהם מטיילים בהם מקומות של או בפעילות  ילדי הגןשל תמונות 
-7 הכינו  .3  "וזה הסוף!" שכתוב עליהם  םכרטיסי 5

 הוראות המשחק

 .לספר יחד סיפור משותף המשחק: תמטר

י הגן לסיפור משותף ילשזור אירועים מלוח השנה ואירועים מהוו :המטרה החינוכית
 אמצע וסוף. ,התחלהשיש לו ללמוד לספר סיפור ו

 שפניהם כלפי מטה. הקלפים כאת ערמת הניחו  :ההכנ

גם במשחק הזה  
ניתן להשתמש  

  בקלפי הזיכרון



 

12 
 

אם המשתתף הראשון מרים קלף ומתחיל לספר סיפור )דוגמה:  :המשחק מהלך
 .מאוד מוקדם..."(-"ביום רביעי קמתי מאוד :יום רביעימרימים את הקלף של 

קלף עם תמונה אם מרימים קלף וממשיך את הסיפור )דוגמה: עוד מרים המשתתף הבא 
 .("ונזכרתי שהיום אחרי הגן אני הולך לשחק עם מיכל..." :של מיכל

אחד המשתתפים מרים קלף "וזה , וכשממשיכים להרים קלפים ולספר את הסיפורכך 
 התואם את רוח הסיפור.סיפור לוף סהסוף!" עליו להמציא 

 התאמות גיל

 טכניקות של סיפור ודמיון.כדי ללמד  הקבוצתי כדאי להתנסות במשחק במפגש 
  באופן חופשי.לספר סיפור לפי תור או ו גלוייםלתת לילדים לבחור קלפים אפשר  
  אפשר לשלב אלמנט של זיכרון ולבקש מהילדים לחזור בכל פעם על מה שסיפרו

 הילדים שדיברו לפניהם.
 
 

 !םשלכעכשיו המציאו את המשחק  ...זהוו

תוכלו לפתח  השנה. עכשיו הפוטנציאל הטמון בלוחראינו את ו ,מגוון משחקים הכרנו
 ם.משחקים משלכ

 משחקיים ולפעילויות שאפשר ליצור בעזרתם:הנה כמה רעיונות למרכיבים 

עונות לחי ולצומח, ל לחג, לשבת, תמונות הקשורות 4רצף של  – משחק רביעיות .א
 . קל להכנה וקל למשחק. סדרהה היא יהשנה. כל רביעי

זל לכל ואז יש פא ,את לוחות השנה המלאים ניתן לגזור לחלקי פאזל – פאזל .ב
 .חודש

חלקים היצירת ומשבצות הלפי ניתן לגזור את לוחות השנה  – משחק חשיבה .ג
. כעת ניתן לנסות להרכיב אותם מחדש )כמו בטטריס( שהם צורות הנדסיות

 בעזרת לוח משבצות נוסף.
ניתן לחלק את לוחות השנה המלאים ללוחות בינגו ולהגריל אירועים  – בינגו .ד

או טור הוא  שורהמלא י שמשונים שקרו השנה או בחודשים האחרונים. מ
 המנצח.

 וכו'. ות עם קוביות, קלפים, כרטיסיםספור אפשרוי-ש עוד איןוי

                          

 !שתשחקו, תיהנו, תיצרו ותמציאו אנחנו מאחלות לכן

 יה ומלאת משחק!ישנת לימודים פור


