
מוסרים קובייה - עונים תשובה בהנאה!

איך עושים את זה?
המורה רושמת על כל צד של הקובייה )ערכה מס' 17( שאלה/ 

קטגוריה מתוך הנושא הנלמד.

תלמידה זורקת את הקובייה וקוראת בקול את השאלה שמופיעה 
זכאית להעביר את הקובייה לחברה  נכון, היא  מולה. אם ענתה 

בכיתה וכן הלאה.

במידה ואינה יודעת את התשובה, ניתן להיעזר בחברה כ "גלגל 
הצלה".

זמני  דוגמאות לשאלות או קטגוריות: הלכות/ דמויות/ מושגים/ 
היום/ רקע היסטורי ועוד.

עוקבים אחר הנלמד מתוך סקרנות וקשב

איך עושים את זה?
שעליה  הלימודי  החומר  את  מחלקת  המורה  השיעור  קודם 

למסור לקטגוריות מספריות.

בתחילת השיעור, המורה מחלקת לכל תלמידה שעון מתקתק 
)ערכה מס' 3( ומצמידה את השעון למורה ע"ג הלוח.

הבנות  לאחת  הזדמנות  בכל  פונה  המורה  הלמידה  במהלך 
בצורה אקראית. הבת בוחרת מספר מהשעון ומסמנת בעיגול.

המורה מלמדת את החומר המתאים למספר/ לקטגוריה כפי 
בענן  שתיים  או  במילה  מסכמים  הנלמד  את  מראש.  שארגנה 
ללוח  לגשת  מהבת  לבקש  ניתן  בשעון.  למספר  הצמוד  המילוי 

ולמלא על גביו את מילות הסיכום של היחידה הנלמדת.

הו   כים
משחק
לשיעור

פ
אלישבע כרמל

רכשת את ערכות מניפה? הרווח כולו שלך!
בחרי את השיעור המתאים למקצוע שלך, לגיל התלמידות 

ולמבנה הכיתה. 
שלפי את ערכות המשחק והתחילי בפעילות.

אין לך עדיין ערכות המשחק של מניפה בבית הספר?
זה הזמן להצטרף למיזם שימנף את הלמידה המשמעותית 

בבית הספר כבר ממחר בבוקר!
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סיעור מוחות בחומר הנלמד בעזרת אותיות האל"ף בי"ת

איך משחקים את זה?
בי"ת  האל"ף  מתוך  אחת  אות  תלמידה  לכל  מחלקת  המורה 
שתשובותיהן  חידתיות  שאלות  ושואלת   ,)11 מס'  )ערכה 
לחג  )מושגים  ב'.  א',  ה  מאותיות  מסוימת  באות  מתחילות 

הפסח/ דיני החג/ מאורעות המגילה ועוד(.

את  מניפה  הנכונה,  באות  ומחזיקה  התשובה  את  שיודעת  בת 
האות ואומרת את התשובה בקול רם.

אם קיימות מספר תשובות באותו אות, ניתן להפנות את רשות 
הדיבור לבנות נוספות שרוצות להשיב על השאלה.

אופציה נוספת להמשך המשחק:

הבאה  השאלה  את  ששואלת  היא  השאלה  על  שהשיבה  הבת 
בתור, כך עד לסיום המשחק.

רוכשים ידע בלמידת עמיתים מועילה

איך רוכשים את זה?
בצורה  לקבוצות  הכיתה  את  מחלקת  המורה 
חלק  מקבלת  קבוצה  כל  מכוונת.  או  אקראית 
22(. החלק  )ערכה מס'  גלגל המזל  אחד מתוך 

משמש כתחנת למידה.

בהתאם למשימה הרשומה על תחנת הלמידה, 
מבצעות חברות הקבוצה את הנדרש.

כדי לשמור על שיתוף פעולה הדדי בין כל חברות 
הקבוצה, מחלקת המורה תפקיד לכל תלמידה 

)מסכמת/ מציירת/ נציגת הדיבור/ וכו'(.

בנציגה  תחנה  בכל  בוחרים  המשימה,  סיום  עם 
את  הכיתה  בנות  לשאר  להעביר  שאחראית 
את  הלמידה.  בתחנת  שרכשו  החדש  המידע 
ההוראות  פי   על  להעביר  עליה  הזה  המידע 

מהמורה.

הלוח  על  מצמידים  המבצע,  לסיום  כאות 
מצמידים את חלק גלגל המזל. כך עד להשלמת 

כל תחנות הידע. 
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נהנת?

 יש לנו מה להציע לביה"ס שלך!

לפרטים: 055-67-55-9-33
Menifa.school@gmail.com

https://menifa.ravpage.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
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