
 מפגש רביעי
 י"הנוסחא לגידול ילדים ממ

 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים
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 כלי ראשון

 

לזכור שיש יותר מתשובה  
 "נכונה"אחת 
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 כלי שני

 

 לזכור שמה שלא אסור מותר
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 כלי שלישי

 

המציאות היא הרבה  לזכור 
 יותר ממה שאנחנו רואים
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 עקרון רביעי

 

 ???איך אפשר לשפר את זה

 ?איך זה יכול להיות יותר טוב
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 כלי חמישי

 משהו מופרעלדמיין 

 .....ועכשיו
להמציא סיפור  , בזה הגיוןלמצוא 

 .או משפט שבו משלבים את הרעיון
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 כלי שישי

 לשיר
 היא דרך מצוינת למצוא פתרונותשירה 

 השירה מאמנת את . יצירתיים לבעיות  

המוח להשתמש באונה הימנית שהיא  
 .היצירתיותהאחראית על 
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 כלי שביעי

 ???יוצא לי מזהמה 
כל מיני דברים שאפשר למחזר וליצר  לקחת 

לתת להם  , שונה, מהם משהו חדש
 .אחר מהשימוש הרגיל בהם" תפקיד"
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 כלי שמיני

 

 להמציא בדיחות
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 כלי תשיעי

 חידותלפתור 
שהפתרון שלהן גורם לנו לחשוב חידות 

 בכיוונים חדשים מפתחות את היצירתיות
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 כלי עשירי

 לשחק משחקים פתוחים
 שמאפשרים גמישות מחשבתיתמשחקים 

משחקים שבהם ניתן לפתח אסטרטגיות 
 פעםחדשות או ליצור דברים אחרים כל 
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SET 
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 ??? SETאיך משחקים 

 .סטים 6מטרת המשחק למצוא 

 .כל סט מורכב משלושה כרטיסים

כל הכרטיסים חייבים  : יש רק כלל אחד

בתכונה מסוימת או   זהיםלהיות 

 .בתכונה מסוימתשונים  שכולם
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 :תכונות 4ישנן 
 "בוטן", מעוין, אליפסה: צורה•

 אדום, ירוק, סגול: צבע•

 פסים, מלא, ריק :מילוי•

שלוש  , שתי צורות, צורה אחת :מספר הצורות•

 .  צורות
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 "סטים"דוגמאות ל
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 דוגמאות לסטים
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 סטים 6עליך למצוא 
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 ......הסטים הם
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 טנגרם
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 ???מה זה טנגרם

2 

1 

7 

3 

6 

5 

4 
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 !!!ניתן לייצר טנגרם לבד 
 :שלבי ההכנה

 A4לוקחים דף .1

 חלק ומקפלים    

 אותו כך שיתקבל

 .ריבוע  

 מקפלים את. 2

 הריבוע שקיבלנו

 לאורך קו האלכסון

 .כך שנוצר משולש

 נגזור ונקבל שני

 .משולשים גדולים
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 נקפל את אחד  . 3

 המשולשים לאורך הקו

 .1,2ונקבל שני משולשים 

 

 את המשולש השני. 4

 נקפל כך שהזוית     

 .הישרה תגיע עד הצלע

 

 נגזור לאורך הקיפול. 5 

 (3)ונקבל את משולש   

 

 נקפל את הטרפז. 6 

 שנשאר לאורך קו     

 .הסימטריה שלו ונגזור  

 מתקבלים שני טרפזים  

 .זווית-ישרי  

 

 

1 

2 

3 

www.ThinkinGames.co.il 



 ,ניקח את אחד הטרפזים שקיבלנו. 7

 .נקפל את המשולש עד הצלע שמולו  

 (4)נגזור ונקבל משולש ישר זווית קטן 

 (.5)וריבוע 

 את הטרפז השני נקפל כך שהזוית  . 8

 החדה תגיע לזווית הישרה וניצר  

 .מקבילית

 

ועכשיו כל ילד צובע את החלקים  

 .של הטנגרם שלו כרצונו

4 

5 

6 

7 
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 ???מה עושים איתו, טנגרםעכשיו יש לי 

 .יוצרים צורות שונות כרצוננו. 1•

 (כמו בדפים המצורפים)מומלץ לנסות ליצור צורות קיימות. 2•

 "משחק הניחושים"משחקים יחד כל הילדים ב. 3•

ילד אחד מכין צורה ומסביר אותה לילד אחר שלא רואה אותה אך  )    

 (.מנסה לבנות אותה רק לפי ההסבר

 .בונים צורות שונות בעלות אותו שטח. 4•

 (.ממספר שונה של חלקים)מנסים ליצור ריבוע . 5•

 .  משושה, משולש, מקבילית, מכל החלקים יוצרים מלבן. 6•
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 כלי אחד עשר

 

 לשחק משחקים שוברי שיגרה
 

 שמוציאים את המוח מהטייס האוטומטי שלו
בשלב הזה . ומעבירים אותו למצב דרוך 

 .נוצרים קשרים חדשים במוח
 .המוח" שרירי"בדרך זו ניתן לחזק את 
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 כלי אחד עשר

 לשחק משחקים שוברי שיגרה
 

 לצחצח שיניים ביד החלשה   
 להתלבש ביד אחת, לכפתר חולצה   
 להתקלח בדרך שונה מהרגיל   

 נעליים בעיניים עצומות, לבחור משחק   
,      להרים מהרצפה דברים בעזרת הרגליים   

 להכניס כך בגדים לסל הכביסה
 לצייר פרצוף בעיניים עצומות   
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 כלי שנים עשר

 

 לעשות מקלחת
 

 .בזמן המקלחת עולים המון רעיונות יצירתיים
 חוקרים לא יודעים להסביר מדוע זה קורה  

 אולי הערום , אולי בגלל המים החמים  
 באופן סימבולי עוזר ( הבגדים הסרת)

 .להסיר את המחסומים החשיבתיים
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 כלי שלושה עשר

 ללמוד דברים חדשים  

 
, לעסוק בתחביב חדש, ללמוד נושא חדש

 .לקרוא ספרים מסוג שונה
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 .ילדים הם תמימים וחופשיים ממחסומים והגבלות •

ילדים לא חושבים מה הם יכולים או לא יכולים  •
 .לעשות 

ילדים מתייחסים לדברים בסקרנות ובהתלהבות  •
 .אינסופית

 .ילדים מעלים רעיונות יצירתיים ומקוריים•

 חשוב שלא נפריע להם ונעודד אותם  

 להמשיך לחשוב כך

 ההמצאה הגדולה ביותר בעולם היא"

 (תומס אדיסון) "מוחו של ילד 
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 ???  ממשיכים הלאהאיך             

 
ניתן לשמר ולשפר את הריכוז החשיבה  כיצד 

 של ילדך ושלך כאורח חיים והיצירתיות
 

את הפעילות בחיי   שבה משלבים תוכניתמכינים 
 .  וביומני המשפחה
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 .רוצים קשר טוב וחם עם הילדים •

 .רוצים ילדים מלאי בטחון עצמי •

 רוצים להיות הורים טובים   •

רוצים לדעת איך ליצור זמן איכותי עם  הילדים  •

 ומה לעשות בזמן הזה
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 ???  ממשיכים הלאהאיך     

 

 י"הנוסחא לגידול ילדים ממ
 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים

 קורס מתקדמים
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 הקורס האינטרנטי 

 מאושרים

 מצליחים
 מרוכזים

 ?איך בנוי הקורס  יצירתיים

 

 שיעורים אינטרנטיים חיים   3-הקורס בנוי מ

 

 בהם תלמדו פעילויות נוספות לשיפור הריכוז החשיבה והיצירתיות

 

 תלמדו למה אנחנו משחקים ואיך זה משנה לנו את המוח# 

 תלמדו איך להעביר לילדים מסרים תוך כדי משחק# 

 דרכים לשחק עם לגו 10תלמדו # 

 תגלו מה קורה לילדים ביום ללא מסכים# 

 תלמדו משחקים וחידות חדשות לפיתוח החשיבה# 

 

 וכמובן תוכלו לשאול אותי את כל השאלות שלכם ולקבל את כל התשובות
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רק לחברי   חודש הקלטה של הרצאה עם מומחים בנושאים שוניםכל 

 ח"ש 250בשווי   המועדון

  

 ח"ש 150 בשויי  והפעלות מיוחדות למועדון החברים בלבדסרטונים 

 

מיוחדים והנחות משמעותיות לחברי המועדון ברכישת משחקים מבצעים 

 ח"ש 65עד   בשויי  ומוצרים

 

כי אם  -המלצה על משחק מחשב מומלץ  "גלית מאשרת"חודש בפינת כל 

 ח"ש 100בשווי   כבר מסכים לפחות שהתכנים יהיו איכותיים

 

שתוכלו להתייעץ איתי ועם שאר  כך סגורה רק לחברים  פייסבוקקבוצת 

 ח"ש 100בשווי   החברים

 

 ח"ש 350בשווי   ושיחות עם מומחיםכתבות 
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 הקורס האינטרנטי

 מאושרים

 מצליחים
 מרוכזים

 יצירתיים

 ?ההשקעה בקורס הערב 
 

 ₪  175תשלומים של  2  או₪   300תשלום אחד של 
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 הקורס האינטרנטי 

 מאושרים

 מצליחים
 מרוכזים

 יצירתיים

 ?איך נרשמים 

 

שתי דרכים להצטרפות לתוכנית המתקדמים הערב  

 בחינםכדי לזכות בבונוס חברות במועדון לחצי שנה 

 

 להיכנס לקישור ולהירשם דרך האינטרנט1.
  

 להצטרף טלפונית עד הערב בחצות  .   2

 052-2420452בטלפון        
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 .רוצים קשר טוב וחם עם הילדים •

 .רוצים ילדים מלאי בטחון עצמי •

 רוצים להיות הורים טובים   •

רוצים לדעת איך ליצור זמן איכותי עם  הילדים  •

 ומה לעשות בזמן הזה
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 ....המליצו להם על    

 י"לגידול ילדים ממהנוסחא 
 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים

 
 פשוט שלחו אותם לקישור שתקבלו במייל

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

 ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות
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