
הו   כים
משחק
לשיעור

פ
אלישבע כרמל

ערכות משחקי הלמידה של "מניפה"
מביאות לכיתה תנופה חברתית מעצימה.

רכשתם? נשאר לך לשלוף ולשחק במשחק המתאים.
עדיין לא רכשתם? זה הזמן למנף את הכיתה שלך!

גיבוש חברתי בפרגון מתוך הנאה מסקרנת.

איך עושים את זה?
לחמישה  הלוח  את  מחלקת  המורה 
חלקים. כל חלק בלוח מקבל כותרת של 

צבע:  ורוד, סגול, צהוב, טורקיז.

המורה שואלת את הבנות אילו תכונות כל 
צבע מעלה להן באסוציאציה, לדוגמא:

 ניקיון וסדר, חידוש, כושר ארגון.

שמחה,  טובה,  עין  אופטימיות,   - צהוב 
חינניות, חברותיות

לאחר מכן כל בת מקבלת צלחת שעליה 
רשום של בת מהכיתה בצורה אקראית. 

המורה מארגנת שולחן בצד, ובו ממתקים/ 
מסודרים  משקאות  מאכלים/  חטיפים/ 

לפי שמות הצבעים על הלוח.

של  שם  ובה  צלחת  שקיבלה  בת  כל 
הצבעים  לשולחן  ניגשת  מהכיתה,  חברה 
צלחת  לחברתה  ומארגנת  והמתוקים 
ביותר  אותה  המאפיינות  התכונות  פי  על 

בהתאמה לנכתב על הלוח.

חברה   = צהובים  מאכל  דברי  של  צלחת 
בעלת תכונות של אופטימיות/ חברותית/ 

עין טובה וכו'.

את  מניפה  המורה  למקומות.  חוזרים 
בכל   .)4 מס'  )ערכה  הצבעים  מניפת 

הבנות  כל  אחד.  צבע  פעם  בוחרת  היא 
שזהו  בת  של  שם  ובה  צלחת  שבידיהן 
ומעניקות  קמות  שלה,  המאפיין  הצבע 
לבבי.  איחול  תוך  הצלחת  את  לבת 

ממשיכים בסבב לצבע הבא.

מתוך  צבעים,  של  חברותות  נוצרות  כך 
גילויי פרגון ומתן ביטוי לתכונות טובות

אוכלים יחד בהנאה ובפרגון הדדי.
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פעילות 1 | תכונה, פרגון וצבע



ניחושים משעשעים מספר שנים קדימה

איך עושים את זה?
יושבים במעגל.

המורה מפזרת על הרצפה תמונות חפצים 
)ערכה מס' 1(

רושמים על דפי ממו את שמות תלמידות 
הכיתה. בכל דף שם אחד.

בת  של  שם  שולפת  המורה  פעם  בכל 
ננסה  שנים,   X בעוד  ושואלת  מהערימה. 

לנחש מה יהיה -

העיסוק שלה?

תחומי העניין/ הובי שלה?

היכן היא תגור?

מה היא תבקש למתנת יומולדת?

מה היא תאהב לאכול לרוב?

וכן שאלות נוספות כאלה.

המעגל,  ממרכז  תמונות  מרימות  הבנות 
ניחושים  תוך   הבת  לשם  מקשרות 
נעימה,  בצורה  שנים,   X לעוד  והשערות 

על  ומפרגנת,  מחייכת 
שלהן  ההיכרות  פי 

אתה כיום.

ומילה  מעצימים את החברה בעזרת פרגון 
טובה

איך עושים את זה?
דומינו  כרטיס  ללוח  מצמידה  המורה 
היא  הימנית  במשבצת   .)7 מס'  )ערכה 
 - השמאלית  ובמשבצת  התחלה,  רושמת: 

הכיתה שלנו.

שאר כרטיסי הדומינו מחולקים לבנות. כל 
תלמידה מקבלת כרטיס דומינו ריק.

של  שם  רושמת  תלמידה  כל  ימין  בצד 
מסוים  כישרון  טובה/  מידה  טובה/  תכונה 

כללי )שאינו קשור אליה(

ובצד שמאל של הכרטיס היא כותבת את 
שמה הפרטי.

הפרגונים.  דומינו  במשחק  מתחילים 
המורה שואלת למי יש כרטיס שבו רשמה 
לכיתה  המתאים   - כישרון  מידה/  תכונה/ 
ניגשת  מתאים,  כרטיס  שבידה  בת  שלנו? 
של  הימני  החלק  את  ומצמידה  ללוח 
כרטיס הדומינו, לכרטיס שנמצא על הלוח. 
שוב  הבת.  שם  רשום  שמאל  בצד  כעת, 
ושואלת:  הכיתה  בנות  לשאר  המורה  פונה 
יש כרטיס דומינו שבו רשומה תכונה  "למי 

כאן?"  רשום  ששמה  הבת  את  המאפיינת 
בת שבידה כרטיס מתאים ניגשת ומצמידה 
אותו לכרטיס הקודם, וכן הלאה, עד לגמר 

הכרטיסים.

לכל  ופרגונים  מחמאות  אחדות,   - הרווחנו 
בת בצורה משעשעת ומסקרנת.
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פעילות 2 | דומינו פרגונים

פעילות 3 | חפצים מנחשים



יוצרים שיקוף תכונות טובות בכיתה בשיתוף פעולה יצירתי.

איך עושים את זה?
המורה יושבת במעגל עם הבנות.

מפזרים במרכז המעגל את ערכת "שיעור ממגנט" )ערכה 
מס' 8(. 

המורה מקריאה היגדים כמו:

איור המאפיין את הכיתה שלנו ב -

טיול, בוקר חברותי, שיעור, הרצאה, הפסקה, אחר הצהריים

וכן הלאה...

נדרשות  הבנות  מקריאה,  שהמורה  פרמטר  כל  לאחר 
אילם  פעולה  בשיתוף  מילה.  לדבר  אין  דוממות.  להישאר 
יוצרים איור / תמונה בעזרת צורות המגנט השונות, המאפיין 

את הפרמטר שנאמר.

מקציבים זמן של שבע דקות ליצירת המופת.

בסיום, המורה מסיקה עם הבנות מסקנות מהציור אודות 
שלהן  החוויה  על  אתן  ומשוחחת  שהיה  הפעולה  שיתוף 
תוך  שהועלו,  המצבים  על  שלהן  שונות  ראייה  זוויות  ועל 
מתן הכלה והכוונה להעצמת הטוב בכל אחת בפני עצמה 

ובכיתה יחד.

משחק חברה לשכבה הגבוההפעילות 4 | כיתה מאוחדת
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לו"ז משותף

מגלים תכונות טובות ותחומי עניין בהנאה וחברות

איך עושים את זה?
 המורה מחלקת לכל התלמידות 'שעון מתקתק'

מערכה מס 3.

 או לחילופין, )למי שטרם רכשה את מניפה( 
המורה מחלקת: דף לבן. כל בת מציירת עיגול גדול במרכז 

הדף, ומחלקת אותו לשעון מספרים מ 1-12.

התלמידות מסתובבות בכיתה ו"קובעות" פגישות לפי 
השעון. ליד כל שעה רושמים את שם הבת איתה קבעו 

לשעה זו, וכן היא מציינת זאת בשעון שלה.

מתיישבים חזרה.

המורה מכריזה על שעה מסויימת. מתיישבים ליד בת הזוג 
שקבעו איתה בשעה זו. המורה מביאה משימה הקצובה 

בזמן, הזוג מבצע את המשימה ועוברים לשעה הבאה.

דוגמאות למשימות:

תחביב משותף  »

תחום עניין משותף »

זכרון מצחיק מהשנה משותף »

שיתוף בחלום עתידי »

וכד'.


