
הו   כים
משחק
לשיעור

אלישבע כרמלפ

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!

מסע מרתק בהצגת הנלמד בכיתה
איך מציגים את זה?

המורה מחלקת לכל קבוצה של תלמידות יחידה מתוך החומר 
הנלמד. התלמידות בזמן השיעור מקבלות זמן לשבת יחד ולתכנן 

הצגה שתסכם את יחידת הלימוד בצורה הטובה, המרתקת 
ומסכמת ביותר, בחלוקה לדמויות/ תאריכים/ התרחשויות/ גילויים/ 

המצאות / פירושים/ מדרשים וכו'. 

המשימה לציון: שילוב של כמות מושגים וידע בכמות הגבוהה ביותר 
מהנלמד במהלך ההצגה.

בשיעור שנקבע זמן הצגת המבחן, כל קבוצה בתורה חובשת את 
המשקפיים הווירטואליים )ערכה מס' 9( ומתחילים בהצגה. ניתן 

לכתוב על גבי המשקף מהו שם הדמות.
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פעילות 1 | מבחן הצגה וירטואלי
מכינים משחק מסכם למידה באמצעות התלמידות!

איך מכינים משחק כזה?
מחלקים את החומר הנלמד לסיכום לקבוצות/ זוגות.

המורה מאפשרת לכל קבוצה/ זוג של תלמידות לבחור משחק 
1 מתוך ערכות משחקי "מניפה" הנמצאים בבית הספר.

התלמידות עורכות חשיבה כיצד משחקים את המשחק עם 
הכיתה בצורה שתסכם את החומר הנלמד בצורה הטובה 

ביותר.

כל קבוצה/ זוג, מכינות:* דף הוראות מפורט לשאר הכיתה, כללי 
המשחק? *תוכן המשחק? *הידע שיש ללמוד קודם לשיעור 

משחק.

בזמן המשחק הכיתתי,  המורה נותנת ציון מספרי לקבוצה/ 
לזוג. בהתאם לשיתוף הפעולה/ הוראות המשחק/ כמות הידע 

שהשתמשו בו במהלך המשחק וכו'. 

פעילות 2 | מכינים משחק



נהנת?

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

 יש לנו מה להציע לביה"ס שלך!

מסכמים יחידת לימוד במשחק כישרונות
איך מסכמים את זה?!

המורה מבקשת מהבנות לחזור על החומר הנלמד מראש. 
קובעים יום ו 2 שיעורים ברצף למשחק מונופול בוחן ידע. 

)ניתן לחלק לזוגות, כל זוג שותף בלמידה ובציון(

המשחק מאפשר קבלת ציון באחוזים. )בהחלטת המורה(

מתיישבים במעגל ומניחים את לוח המונופול )ערכה מס' 
19( במרכז. או מצמידים את לוח המונופול על גבי הלוח.

המורה מצמידה ללוח המונופול את כרטיסי ההפתעה/ 
שאלה/ תרגיל / משימה/ סיפור/ )מצורף בערכה( על גבי 

לוח מונופול. ומצרפת קוביית מספרים מערכה מס' 17.

שומרים על שקט כיאה למבחן לימודי. 

לפי סדר שנקבע מראש, כל תלמידה/ זוג בתורו, זורקת את 
קוביית המספרים וצועדת על הלוח לפי מספר המשבצות 

שיצא לה/להן.

המורה שואלת/ מפעילה את התלמידה/ הזוג לפי המשימה 
המופיעה על גב הכרטיס.

התלמידות מבצעות את המשימה בפני שאר הכיתה, 
ומקבלות ציון על התוצר/ תשובה וכד'.

פעילות 4 | מונופול ידע

מבחן שאלות חוויתי באמצעות פעילות משחקים
איך בודקים את זה?

המורה מבקשת מהתלמידות לחזור על יחידת חומר נדרשת.

המורה מכינה מראש שאלות ידע/ הבנה/ תרגילים/ מי אמר למי/ 
וכד' מתוך החומר הנלמד. )ניתן להצמיד את השאלות הפוך על 

גבי לוח המשחק.(

המורה קוראת לתלמידה באופן אקראי. התלמידה בוחרת מס' 
מלוח סולמות וחבלים. 

וצועדת על גבי הלוח עד הסולם הראשון בדרכה.

התלמידה נעמדת על משבצת הסולם וזורקת את קוביית 
המספרים )ערכה 17(. המספר שיצא לה על גבי הקובייה יהווה 

את מספר הנקודות שתקבל בעת ענית תשובה נכונה. 

המורה שואלת את השאלה, התלמידה צריכה לענות. ) לשיקול 
המורה - ניתן לתת אפשרות לגלגל הצלה במידה ואינה יודעת 

תשובה(. 

במידה והתלמידה עונה תשובה לא נכונה, היא יורדת בסולם 
ומפספסת את הניקוד.

*ניתן להשתמש בניקוד תוספת אחוזים למבחן הרשמי/ תעודה.

פעילות 3 | עולים ולומדים בסולמות וחבלים
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