
 קורס מתקדמים
 שלישימפגש 

 י"הנוסחא לגידול ילדים ממ
 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים
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שישה חודשים בלי  

טלפון  , אינטרנט

 אייפוד נייד או 
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 ,  הם קראו ספריםפתאום 

במשחקי קופסה  שיחקו 

.  ואכלו יחד בערב

?  ס"והציונים בבי
 השתפרו פלאים  

 



 

משחקים הם דרך מצוינת  
 להעביר לילדים מסרים
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 :המסר
 .  נתגבר על המכשולים ונגיע לתוצאה הרצויהיחד , איתךאנחנו 
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 :המשחקים
משחקים שבהם המשפחה משתפת  

 פעולה למען השגת המטרה



 :המסר
 הכול תלוי בנולא , יש סיכוי שווה לנצחאחד לכל 

 מהתוצאהמהדרך ולא רק ליהנות חשוב 
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 :המשחקים

 משחקים תחרותיים שבהם הניצחון תלוי במזל  

 למשל במספר שיצא בקובייה      



 :המסר

 שבתכנון ובמחשבה קדימההחשיבות   
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 :המשחקים
 משחקי אסטרטגיה המצריכים תכנון וחשיבה בכדי לנצח



 :המסר

 יכולה להיות חוויה מהנהלמידה 
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 :המשחקים
 משחקים מהנים המעשירים את הידע של הילדים



 :המסר

 הדמיון היצירתיות והחשיבהפיתוח 
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 :המשחקים
 משחקי דמיון, משחקים ללא חוקים נוקשים



 משחק הפירמידה
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 משחק הפירמידה
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 חיבור המספרים מלמעלה למטה 

 3טור צריך להיות בכל 



 משחק הפירמידה
 הכרטיסים
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 משחק הפירמידה
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 משחק שלוש בשורה
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 שש רעיונות  

 לפעילויות  
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 יומן חופשה 
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חפש את המטמון   
 הביתבתוך 



www.ThinkinGames.co.il 

 מפיות חובקי 

 מובייל  
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 הצגה 
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 משימות במטבח 



 

משחקים הם דרך מצוינת  
 להעביר לילדים מסרים
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 שבעת ההרגלים  
 של ילדים מאושרים

 שון קובי

 

www.ThinkinGames.co.il 



 יוזמה אישית-הרגל ראשון

 עליךהאחריות מוטלת  
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 הרגל שני

 סוף מעשה במחשבה תחילה

 תוכניתלהכין  
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 הראשון ראשון –הרגל שלישי 
 

 אחר כך משחקים, קודם עובדים
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 הרגל רביעי  
 לחשוב איך כולם זוכים

 
 כי כולם יכולים
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 הרגל חמישי  
 כ להיות מובנים"אח, קדם נסו להבין

 
 הקשיבו לפני שאתם מדברים
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 שיתוף פעולה –הרגל שישי 
 

 יחד טוב יותר
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 הרגל שביעי
 השחיזו את המסור 

 
 האיזון חשוב
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 ....עללחברים שלכם המליצו     

 י"לגידול ילדים ממהנוסחא 
 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים

 
 פשוט שלחו אותם לקישור שתקבלו במייל

יקבל  משפחות  2מי שמהמלצה שלו ירשמו ...ו
 במתנההביתה משחק שלי 
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 לקבלת פרטים
 נוספים על המשחקים ועל סדנאות 

 ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות
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