
שיעור משחק ל"תעודות"  או סיכום 
נושא עם ערכות מניפה!

רכשתם את ערכות "מניפה"? הרווח 
כולו שלך!

עבור  המתאים  השיעור  את  בחרי 
המקצוע שלך, גיל ומבנה הכיתה. 

שלפי את ערכות המשחק, והתחילי 
בפעילות.

המשחק  ערכות  את  עדיין  לכם  אין 
של מניפה בבית הספר?

זה הזמן להצטרף למיזם שימנף את 
הלמידה המשמעותית בבית הספר 

- כבר מ"ממחר בבוקר"...

אלישבע כרמל

מסכמים בפאזל
מסכמים מחצית/ נושא/ יחידת לימוד בדרך חוויתית ומסקרנת!

איך עושים את זה?
המורה מחלקת לכל תלמידה לוח ת.ז. ריק )ערכה מס' 22(

בוחרים נציגה שתספור בשקט מ 1 עד 12, ונציגה שתמחא כף. 
המספר שיצא בעת מחיאת הכף, הוא חלק הפאזל שממלאים.

את חלקי הפאזל מומלץ למלא באופן עצמאי. 
ניתן לשתף, לערוך דיון או שיקוף בע"פ או על גבי הלוח.

פעילות 1 כרטיס ת.ז. הו   כים
משחק
לשיעור

פ

מעלים זיכרונות וחוויות ומסיקים מסקנות
איך משחקים את זה?

יושבים במעגל.  מחלקים את הכיתה 
לזוגות.

המורה מפזרת במרכז את התמרורים 
השונים, הפוך. )ערכה  מס' 5(

יש להניח  2 תמרורים זהים לכל קטגוריה. 
)כמו משחק הזיכרון(

 בכל תור, בוחרים 2 תלמידות להרים

תמרור 1 כל אחת.
התלמידות מרימות את התמרורים )2(  

 ועונות על התוכן שלו בפני הכיתה, 

בהתאם לסיכום המחצית במקצוע הנבחר.
לדוגמא: תמרור "הייתי רוצה לדעת" 

התלמידה: הייתי רוצה לדעת יותר על 7 
פלאי תבל וכד'.

או תמרור "התחדש לי"
התלמידה: התחדשה לי ההלכה בהלכות 

שבת ש……
 כאשר 2 נציגות מרימות תמרור זהה.

לאחר שהן עונות עליו - התמרורים נשארים 
אצלן ביד.

 הזוכות - הזוג שאסף כמה שיותר סטים
של תמרורים.

פעילות 2 תמרור לזכרון

לכל מורה, בכל שיעור ובכל מקצוע! 

44 | מגזין  



מעלים זכרונות, לקחים ומסרים 
מהשיעורים בעזרת תמונות.

איך עושים את זה?
המורה מצמידה ללוח / מניחה במרכז 

הכיתה
את קלפי התמונות מערכת "חפצים 

מדברים" )ערכה מס' 1(

מחליטים על סדר מסוים )מידת 
נעליים, סדר א' ב', חודשי השנה(

ועל פי הסדר שנקבע, כל תלמידה 
בתורה בוחרת קלף עם תמונה

ומקשרת את התמונה לחווית הלמידה 
במקצוע הנבחר, במהלך המחצית.

זיכרון שנחרט לה	 
דוגמא שנלמדה בחומר	 
אירוע מצחיק/ מחונן 	 
קושי/ אתגר שכבשה	 
נושא שנלמד	 
 מסר שנחרט לה על הלב	 

ועוד.
 משתפים בקול רם ונהנים מ"משוב"

ודיון פורה ומשמעותי.

מביעים רגשות שעלו במהלך הלימוד במחצית בשיח פעילות 3 מסרים בציורים
פתוח.

איך מביעים את זה?
המורה מכינה מראש רשימת חוויות/ מאורעות/ 

נושאים שהיו או עלו במהלך המחצית וקשורים 
למקצוע שלימדה. 

מומלץ להתייחס למאורעות קורונה ומציאות 
שנכפתה.

יושבים במעגל. מפזרים את קלפי הרגשות במרכז.
המורה מקריאה בקול רם מאורע/ חוויה/ מציאות/ 

נושא שעלה.
כל תלמידה מרימה קלף רגש שעולה אצלה, בעקבות 

הזכרון על כך.
איזה אופציה מתאימה לך להמשך השיח?

ניתן לבחור בכל סבב מספר נציגות מסויים לפרוט 	 
והרחבה על הרגש שעלה בהן, ודרך ההתמודדות 

שלהם מול הרגש אז והיום. 
סבב מהיר שבו כל אחת משתפת ברגש שבחרה 	 

ובמשפט קצר נימוק מדוע.
המורה עורכת "מיפוי רגשי" עם קלפי ה"רגשות": 

מחלקים את סוגי הרגשות לרגשות שליליים ורגשות 
חיוביים. התלמידות רואות מול העיניים איך כל בן 

אדם מרגיש אחרת מול המציאות, בהתאם ל"כוח 
הבחירה" השפעת הסביבה ונתוני החיים והאופי וכו'. 
זה הזמן לפתוח את הנושא ולהשאיר את התלמידות 

עם כלים להתמודדות במצבי רגש שונים.

פעילות 4 שיח רגשות
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מעלים אסוציאציות כפתיח או דיון 
בנושא התעודות

איך עושים את זה?
המורה בוחרת מתוך ערכת "שיעור 

ממגנט" )ערכה 7( 3 צורות שונות. 
 על כל צורה המורה רושמת מילה

כגון: -תעודות -ציונים -סוף מחצית

יושבים במעגל. מניחים את 3 הצורות 
הפוך במרכז.

בוחרים נציגה שתרים את אחת 
הצורות ותקרא בקול רם את הכתוב 

עליו.
לפי סדר הישיבה כל תלמידה זורקת 

מילת אסוציאציה שעולה בה בעקבות 
הנושא. )לדוגמא: תעודות= פחד, לחץ, 

סקרנות, אמא, שטויות, ציפיה(
לאחר הסבב הראשון, מרימים את 

הצורה הבאה ושוב סבב אסוציאציות.
המורה "אוספת" את הדברים שעלו 

ופותחת דיון או שיעור מתאים לסכם 
את הנושא .

סרגלי מספרים.
עורכים סקר בצורה חוויתית ומעניינת.

איך עושים את זה?
המורה מחלקת לכל תלמידה סרגל מספרים 

אישי )ערכה מס' 14( 
המורה מקריאה בקול רם היגדים ומשפטים 

בנושא "תעודות".
כל תלמידה מסמנת על "סרגל מספרים" את 

הסכמתה לנכונות ההיגד/ המשפט מ 1-10.
דוגמאות להגדים: 

תעודה זו מתנה! כך אדע מה עלי לשפר 	 
במחצית הבאה.

חשוב להשקיע בתעודה טובה משום שזה 	 
תורם לאישיות שלי.

תעודה מלש' עד - מעידה על הלומד.	 
כדי להצליח בחיים, חשובה תעודה ראויה 	 

 לשבח!

ועוד.
לאחר שכל תלמידה ענתה לעצמה באופן אישי

ניתן לערוך דיון/ סקר קולות של בעד ונגד 
ההיגדים/ פרוט והרחבה - על הנושא.

פעילות 6 סקר תעודות

פעילות 5 אסוציאציות ממגנטות
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עורכים חידות מאתגרות לגילוי נושא התעודות
איך עושים את זה?

המורה רושמת על הלוח את המילה "תעודה", 
ומחלקת לכל תלמידה את לוח המאה.

המורה מפנה חידות לתלמידות שהתשובות 
שלהן נגזרות מהמילה "תעודה" שעל הלוח.

כל תשובה נכונה, מזכה את התלמידות 
במספר שאת המשבצת שלו הן צובעות על 

גבי לוח המאה.
חידות:

מילת תוספת )עוד( 72, 69	 
הכרת הטוב )תודה( 52, 49	 
2 בכל משפט )עד( 32 ,33	 
ציוי ידע ) דע!( 34 ,35	 

התכנסות ) ועדה( 47,54	 
 מכנה משותף לאסלם,	 

נצרות ויהדות )דת( 67 ,74
ר"ת לעוסק במשפטים )עו"ד( 76 ,77	 
מילה נרדפת לחוכמה )דעת( 78, 79	 
מביע עמדה )דעה( 80	 
מלכות ויוקרה )הוד( 64 ,57	 
השמעת קול חוזר )הד( 44	 
2 בארמית ) דו( 37	 

במידה וצבעו התלמידות נכונה את המספרים 
מתקבל על "לוח המאה" המילה: עד.

המורה מפרטת ומסבירה על התעודה ועל 
מה היא מעידה…

פעילות 7 לוח העדות

רוצה לשחק עם ערכות מניפה? 
צירפנו לך בנספחים דוגמאות של 

ערכות המשחק להדפסה חד פעמית 
כמפורט לע"יל.
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 יש לנו מה להציע לביה"ס שלך!

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

נהנת? 

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
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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