
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 שלום רב,

 
. להשתמש במדריך ואיך הוא בכלל "נולד"כדי שתדעו איך כמה מילים   

המומחיות שלך היא " :ואמרה לייום לאחר תחילת המבצע התקשרה אליי חברה 
להמציא משחקים שמחזקים את הקשר בין הורים וילדים משפרים את הריכוז 

יכולה לעשות כדי לעזור להורים  תמה א, יותהחשיבה והיצירתומפתחים את 
"???מצב הקשה בו הם מצוייםב ולילדים  

  
 מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת אתגרים אז......

הוצאתי סרטון עם הפעלה  באותו ערבכבר  .והבטחתי לפעולהסכמתי איתה מיד 
יותר פשוט להכין להורים מדריך של תי שאחת שניתן לעשות בממ"ד אבל הבנ

.משחקים רביםכמה דפים שיכלול   
.בזמן אמתשתמש בו יוכלו להדפיס, להשאיר בממ"ד ולה מדריך שההורים  

 
ובים אך בשל חלק ממוצר שתכננתי להוציא למכירה בשבועות הקר םה משחקיםה

 המצב הביטחוני החלטתי לתת לכם להוריד את המדריך לגמרי בחינם.

 
ם לא , הלממ"ד וכמובן גם לשאר חלקי הבית ימיםמתאשנבחרו  משחקיםה

דפים וכלי כתיבה למרות  היו בממ"ד )תדאגו רק שיש באביזרים שימומצריכים 
אפילו את גם אם אין לכם בממ"ד  אפשר לשחקשבמדריך  משחקיםשיש הרבה 

ניתן לחזור ו לטווח רחב של גילאים  יםמתאיממשעשעים, , יםקצרהמשחקים  זה(.
.שוב ושוב ולשחק בהם  

 
 חיוכים חץ ואפילו לייצור חוויות של הנאהלמתן מעט את הלשתוכלו  המטרה היא
הזדמנות לתת ולקבל חום לאת זמן השהות בממ"ד  הפוךל .םצחוקיואולי אפילו 

להזדמנות לחזק את הקשרים בין בני המשפחה וכל זאת על ידי משחקים ואהבה 
   שגם ישפרו את החשיבה והיצירתיות שלכם ושל הילדים שלכם.

 
יגיעו במהרה ואז תוכלו לשחק סתם כי חורף ואתם בבית בציפייה שימים שקטים 
 או בנסיעות עם הילדים.

 
 משחקים נוספים שמעבירים לכם את ל הצעות בדף הפייסבוק שלי  קרואמח לאש

http://www.facebook.com/ThinkinGames  הזמן 

ןגלית גולדנברג אור  

http://www.facebook.com/ThinkinGames
http://www.facebook.com/ThinkinGames


 

 

 

 המשחקים
     

מצאו כמה שיותר חרוזים למילה זו. ניתן לעשות תחרות  תבחרו מילה, כע .1

כך שכל אחד בתורו צריך להגיד מילה. נפסל מי שבתורו לא הצליח למצוא 

חרוזים  11-שמגיעים למילה. אפשר להחליט שמחליפים מילה כל פעם 

או לנסות ולשבור את "השיא האישי" ולמצוא כמה שיותר חרוזים לאותה 

 מילה.

 

שימושים שאינם השימוש המקורי של החפץ.  11ומצאו בחרו חפץ מסוים  .2

 ., סל ועודלמשל כובע יכול להיות עציץ

 

אחד בוחר חפץ שהוא רואה בסביבה ואומר באיזה אות המילה מתחילה,  .3

 לנחש מהו החפץ ע"י שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא. כיםצרי ארהש

 

 מצאו כמה שיותר שירים עם המילה...... שלום, גשם, בית, אמא ועוד. .4

 

בחרו צבע )אדום, כחול, ירוק, צהוב ועוד( חפשו סביבכם וכתבו כמה   .1

 שיותר פרטים בצבע זה. בחרו צבע אחר והכינו רשימת פריטים חדשה. 

 עבור איזה צבע הרשימה הכי ארוכה??? 

 פריטים. ניתן לשחק עם מישהו נוסף ולהתחרות מי מוצא יותר

 

חרוזים לשם שלהם )אפשר לעשות זאת  1לבקש מהילדים למצוא לפחות  .6
עבור כל אחד מבני המשפחה( ואז להמציא שיר מהשם והחרוזים 

עמית, שממית, חומית, עולמיתלמשל לשם עמית מצאנו את החרוזים:          
אני עמיתוהחמשיר הוא:          

אני אוהב לאכול חומית                               
אני משחק כדורגל ברמה עולמית                             
חושבים שאני יכול ללטף שממית???                              

 
 .המציאו מילים חדשות לשיר מוכר שאתם אוהבים .7

 
ציירו ציור שבו משולבות כמה חיות יחד. אפשר אפילו להמציא לחיה  .8

 החדשה שיצרתם שם.



 

 

 
 

לדרג את  בקשו מהילדים יםפעילות שתעמיק את הקשר עם הילד .9
הגדולים שלכם בתחומים שונים  11וגם אתם דרגו את  הםהגדולים של11

אהובים, מאכלים אהובים, חברים קרובים, משחקי מחשב, )ספרים 
אפשר אפילו להפוך זאת לסוג של חידון ולראות  טלוויזיה ועוד(.  ניותתוכ 

???אתכם  הוא המי מכיר את מי יותר טוב אתם אות ם ם
 

תוכלו להרכיב מהאותיות ה שיותר מילים שכמביחרו מילה ארוכה ומצאו  .11
שיוצרות את המילה. אפשר לשחק יחד או שכל אחד מחפש בנפרד ובסוף 

מי מצא מילים שאף אחד אחר לא הכי הרבה מילים? מי מצא  בודקים
 מצא?

 

משהו בוחר מילה והאחרים מנסים לנחש מה היתה המילה שהוא בחר.  .11
אחרי שכולם ניסו הוא מגלה מה היתה המילה וכל אחד בתורו צריך 

את המילה שנבחרה ואת כל מילים  להמציא משפט או סיפור שכולל
 אחרים נחשו.שה
 

כל אחד בתורו אומר משפט אחד בלבד. המשפטים צריכים להתחיל  .12

 א' ב'. מי שהתחיל משפט באות הלא נכונה נפסל.-באות לפי סדר ה

אפשר להתחיל את המשחק שוב מהאות א' ולנסות לראות עד איזה אות 

הגיע או להתחיל את המשחק שוב ולהמשיך מהאות שאליה מצליחים ל

אם רוצים להקשות אפילו יותר המשפטים  הקודם. משחקהגעתם ב

 צריכים ליצור סיפור בהמשכים.

 

חד לשני על הגב וצריך לזהות מה הציור.מציירים א  .13
אם ההורה מצייר לילד הוא יכול תוך כדי גם לדגדג קצת את הילד כדי )         

(להוסיף הנאה ולשפר את מצב הרוח של הילד         
ים או שניתןיכול לבקש רמזאם הילד לא מצליח לזהות מה הציור הוא         

למשל:  אותיות, מילים, צורות, חיות ועודלקבוע מה מצירים   מראש

ציירו ציור שבו כמה שיותר דברים שאינם הגיוניים. אפשר לעשות תחרות  .14

מי צייר יותר דברים לא מציאותיים  או להכין רשימת דברים שאינם 

 הגיוניים.

 



 

 

 

בחרו קטגוריה מסוימת )כלי תחבורה, ספרים, בגדים ועוד(ואות מסוימת  .11

ואז התחרו ביינכם מי מוצא יותר מילים ששייכות לקטגוריה ומתחילות 

רק את באות שנבחרה. ניתן להחליף גם קטגוריה וגם אות או להחליף 

 הקטגוריה או רק את האות. 

 

נקודות על דף ועכשיו נסו לחבר אותן לכדי ציור. אפשר  21ציירו  .16

 להשתמש בכל הנקודות או בחלקן.

 

 תכניות, יםעיר אך הוסיפו קטגוריות נוספות כמו ספרשחקו ארץ  .17

 טלוויזיה, חטיף ועוד.

 

ומצאו עבור כל אחת מאותיות הא' ב' דברים שנמצאים הסתכלו סביבכם  .18

  ומתחילים באות זו. עבור איזה אות מצאתם הכי הרבה דברים? ביתב

 

ציירו על דף מספר צורות ) משולשים, עיגולים, כוכבים, לבבות, ריבועים,  .19

טיפות, ריבועים, מעוינים ועוד(. תנו למישהו אחר או בעצמכם נסו ליצור 

 מהצורות ציורים )ניתן להשתמש בכל הצורות או בחלקן(

 

. כעט כל אחד בתורו אומר אות וכל אחד 1*1כל אחד מכין לעצמו ריבוע   .21

יבוע שלו. ממשיכים מהמשתתפים כותב את האות באחת המשבצות שבר

 1או  2,3,4בכך עד שכל המשבצות מלאות. עכשיו מחפשים מילים בנות 

 אותיות ברצף האותיות שנוצר על הלוח. מי מצא יותר מילים ???

 

ציורים   "םיקשקוש"ך הואז.... למצוא בתו "קשקושים"ב דף חלק לאלמ .21

 .חפצים, דמויות, חיות ועודשל 

 

  להכין רשימה של כל הדברים שאוהבים לעשות לפי אותיות הא' ב'. .22

 

אחד חושב על חיה מסוימת והשני באמצעות כמה שפחות שאלות  .23

 לא צריך לזהות את החיה /ליהן היא כןשהתשובה ע

 למשל: יש לה קרניים? זו חיית בית? ועוד.



 

 

 

 

דברים שהורה יכול לעשות  5" 

כדי לשפר את האינטליגנציה של 

ילדיו", משחקים ופעילויות 

נוספות לשיפור הריכוז, חיזוק 

הקשר, פיתוח החשיבה 

רתיות של ילדך וגם שלך והיצי

 

ישירות למייל שלך  

עליך להיכנס ולהירשם באתר: 

 www.ThinkinGames.co.il

 

http://www.thinkingames.co.il/
http://www.thinkingames.co.il/

