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 שלום רב,

לא פלא  לכןלגירויים רבים בו זמנית  ףחשו המוחנו וילדינו חיים בתקופה שבה א 
 .גם לילדים וגם למבוגרים שיש כל כך הרבה בעיות של קשב וריכוז

לא משנה  ,זריכוקשב ו י לילד שלך אין בכלל בעיותואול מאובחנות וחלקן לא ןחלק
האם בחרנו  האם אנחנו מודעים לבעיות והן מאובחנות או לא, האם יש בעיה או לא,

 אלטרנטיבייםטלין או להשתמש בטיפולים ילתת ר

 בכל מקרה יש דבר אחד שמומלץ לעשות עם כל הילדים

לשחק, לשחק, לשחק   
  דים וגם המבוגריםשל כל היל משחקים מסוימים יכולים לשפר את הריכוז

 
בית כשנמצאים עם ב שחקל אותם אפשר משחקים 13שכולל מדריך  לךנתי כה

בנסיעות ואפילו לקחת לטיולים ולחופשות.הילדים אחה"צ,   

 
הם לא מצריכים  דיםמשותף של הורים ויל למשחקתאימים המשחקים שנבחרו מ

.וכלי כתיבהבעים צדפים  מיוחדים מלבדשימוש באביזרים   
 לשחק אפשר ,ים לטווח רחב של גילאיםמתאיממשעשעים, , יםקצרהמשחקים  

.שוב ושוב ולשחק בהםניתן לחזור ו ילדים יחדעם מספר   
 

בזמן שאתם יוצרים חוויות של  לשפר את הריכוז של ילדכם המטרה היא שתוכלו 
  .אפילו צחוקיםהנאה חיוכים ו

להזדמנות לתת  יחד עם הילדיםאת זמן השהות  הפוךלהמשחקים יאפשרו לכם 
 לשפר ובו בזמןולקבל חום ואהבה להזדמנות לחזק את הקשרים בין בני המשפחה 

  חשיבה והיצירתיות שלכם ושל הילדים שלכם.ריכוז האת ה
 

שלכם   משפחהב נהוגיםש יםנוספ משחקיםל הצעות בדף הפייסבוקאשמח לקרוא 

 http://www.facebook.com/ThinkinGames 
 

 
 מאחלת לכם שעות רבות של הנאה

 גלית 
 

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


 

 

 
 

 המשחקים
     

להרכיב  אפשרכמה שיותר מילים ש יםצאומילה ארוכה ומ בוחרים .1
חד יחד או שכל אכולם מהאותיות שיוצרות את המילה. אפשר לשחק 

מחפש בנפרד ובסוף בודקים מי מצא הכי הרבה מילים? מי מצא מילים 
 מי מצא את המילים הכי ארוכות? שאף אחד אחר לא מצא?

 

כל המשפחה עומדת בטור אחד אחרי השני וכמו במשחק טלפון שבור  .2
לראשון. האחרון בטור מצייר על דף ציור מנסים להעביר ציור מהאחרון 

מסוים ואז מצייר אותו על הגב של זה שעומד לפניו והוא צריך להעביר 
את הציור הלאה למי שעומד לפניו כך עד שהציור מגיע לראשון שמצייר 
אותו על דף. משווים לציור שצייר האחרון ונהנים. משחקים שוב ומנסים 

 בהעברת הציור מאחד לשני.בכל פעם להתרכז יותר ו"להשתפר" 
למשל:  אותיות,  לקבוע מה מציריםעם ילדים קטנים יותר ניתן מראש 

 בין לביןהוא יכול על הגב הורה מצייר לילד כשה) מילים, צורות, חיות ועוד
 (למשחקלהוסיף הנאה  לדגדג קצת את הילד כדי

 
כל אחד בתורו אומר משפט אחד בלבד. המשפטים צריכים להתחיל באות  .3

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

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

מצליחים להגיע או להתחיל את המשחק שוב ולהמשיך מהאות שאליה 

אם רוצים להקשות אפילו יותר המשפטים  הקודם. משחקהגעתם ב

 צריכים ליצור סיפור בהמשכים.

 

אפשר לעשות תחרות ציירו ציור שבו כמה שיותר דברים שאינם הגיוניים.  .4

מי צייר יותר דברים לא מציאותיים  או להכין רשימת דברים שאינם 

 הגיוניים.

 

באמצעות כמה שפחות שאלות  אחריםמסוימת וה מילהאחד חושב על  .5

מילה )אפשר לקבוע לזהות את ה כיםלא צרי/שהתשובה עליהן היא כן

ית? יש לה קרניים? זו חיית ב: מראש קטגוריות למשל חיות ואז לשאול

 (ועוד



 

 

 

 

בחרו צבע )אדום, כחול, ירוק, צהוב ועוד( חפשו סביבכם וכתבו כמה  .6

בחרו צבע אחר והכינו  פריטים( 15)לפחות  שיותר פרטים בצבע זה

 עבור איזה צבע הרשימה הכי ארוכה???  רשימת פריטים חדשה. 

 ניתן לשחק עם מישהו נוסף ולהתחרות מי מוצא יותר פריטים.

 

מצאו כמה שיותר חרוזים למילה זו. ניתן לעשות תחרות  תבחרו מילה, כע .7

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

חרוזים  15-מילה. אפשר להחליט שמחליפים מילה כל פעם שמגיעים ל

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

 מילה.

 

משהו בוחר מילה והאחרים מנסים לנחש מה היתה המילה שהוא בחר.  .8
אחרי שכולם ניסו הוא מגלה מה היתה המילה וכל אחד בתורו צריך 
להמציא משפט או סיפור שכולל את המילה שנבחרה ואת כל מילים 

 שהאחרים נחשו.
 

כמה למלא דף חלק ב"קשקושים" ואז.... למצוא בתוך ה"קשקושים"   .9

 , דמויות, חיות ועוד.ציורים של חפציםשיותר 

 

הסתכלו סביבכם ומצאו עבור כל אחת מאותיות הא' ב' דברים שנמצאים  .11

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

 

 מצאו כמה שיותר שירים עם המילה...... שלום, גשם, בית, אמא ועוד. .11

 

(ואות מסוימת בחרו קטגוריה מסוימת )כלי תחבורה, ספרים, בגדים ועוד .12

ואז התחרו ביינכם מי מוצא יותר מילים ששייכות לקטגוריה ומתחילות 

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

 הקטגוריה או רק את האות. 

 

 תכניות, יםשחקו ארץ עיר אך הוסיפו קטגוריות נוספות כמו ספר .13

 ועוד. מאכלים אהוביםטלוויזיה, 



 

 

 

 

 

דברים שהורה יכול לעשות  5" 

כדי לשפר את האינטליגנציה של 

ילדיו", משחקים ופעילויות 

נוספות לשיפור הריכוז, חיזוק 

הקשר, פיתוח החשיבה 

והיצירתיות של ילדך וגם שלך 

 

ישירות למייל שלך  

עליך להיכנס ולהירשם באתר: 

 www.ThinkinGames.co.il

 

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

