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משחקים של סוף שנה
ערכות משחקי הלמידה של "מניפה"

מביאות לכיתה חידוש, גיוון ועניין בנעשה.
רכשת? נשאר לך לשלוף ולשחק במשחק המתאים.

 עדיין לא רכשת? זה הזמן לרכוש את הערכות ולמנף
את הכיתה שלך!

פעילות 1 | סוף מורגש

מביטים בסוף שנה מזוויות ראיה שונות
איך עושים את זה?

כל זוג/ קבוצה מקבל קלף רגש שהמורה 
מחלקת. )ערכה מס' 2(

מקרים  או  היגדים  בקול  קוראת  המורה 
זוג  בכל  ומבקשת  שנה  לסיום  שנוגעים 
קצרה/  בהמחזה  או  במשפט  להמחיש 
שעולים  ומשפטים  בפנטומימה, תחושות 
בעקבות המקרה בהתאמה לקלף הרגש 

שקיבלו. 

השונים,  הרגשות  סוגי  שעולים  לאחר 
מיני  כל  שיש  ואומרת  מסכמת  המורה 
בני  בין  שונה  באופן  שמובעים  רגשות, 
שונים.  מקרים  בעקבות  ומופיעים  האדם 
על כל אחד להכיל את הרגשות שצפים בו 
ובהמשך, להשתמש בהם כזרזים לעשייה 
טובים.  זיכרונות  אחריה  שתותיר  נכונה 
רגש  לפתח  יכולים  מקרה  או  מעשה  כל 
שלנו.  הבחירה  פי  על  וזאת  ובונה  חיובי 
)ניתן להשתמש במודל אפר"ת/תעוד"ה/ 

אמ"ת וכו'(
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מעלים זיכרונות במשחק בינגו
איך משחקים את זה?

מחלקים את הלוח לקטגוריות, כדוגמת טיולים/ 
מסיבות/ שיעורים/ פעילויות וכד'. 

זיכרונות  להעלות  מהבנות  מבקשת  המורה 
ואסוציאציות מהשנה שחלפה סביב לקטגוריות 
הללו. רושמים אותן על הלוח במילה או שתיים. 

המורה מחלקת לכל בת לוח בינגו )ערכה מס' 
13(. כל בת משבצת בלוח הבינגו האישי שלה 

כמות  לפי  לזכור,  רוצה  שהיא  האירועים  את 

המשבצות של לוח הבינגו. 

המורה מתחילה לקרוא מהלוח זיכרונות בצורה 
אקראית. בת שרשמה את הזיכרון בלוח שלה, 
גבי המשבצת, כך עד לקבלת  X  על  מסמנת 

שורה/ לוח שלם מסומן ומלא - כאות ניצחון.

אתב"ש זיכרונות בעזרת האותיות
איך עושים את זה?

ב'  יושבים במעגל. כל בת מקבלת אות מהא' 
11( או כרטיס ועליו אותיות שורש  )ערכה מס' 
בוחרים  הקבוצה(.  ולמבנה  לגיל  )בהתאמה 
קטגוריה: טיול / שיעור / פעילות / מאורע עולמי 

/ מסיבה / מאורע בבית הספר / חג וכו'.

בהתאמה  משפט  מילה/  שולפת  בת  כל 
באסוציאציה,  בזיכרון/  לה  שעולה  לקטגוריה 

בהתאם לאות שקיבלה/ למילת השורש.

מקציבים זמן לכל סבב. ובין סבב אחד למשנהו 
בין  שורש  כרטיסי  אותיות/  כרטיסי  מחלפים 

הבנות.

נזכרים, משתפים, מידיינים ונהנים.

סיכום שנה בשיח בונה
איך מסכמים את זה?

מסדרים כיסאות במעגל במרכז הכיתה. 
מכוון  או  אקראי  באופן  מניחה  המורה 
תמרור הפוך על כל כיסא )ערכה מס' 5( 

והסבב נפתח. 

של  רשימה  מראש  מכינה  המורה 
אירועים/ התרחשויות/ פעילויות/ נושאים/ 
הבנות  מול  לשיח  להעלות  לה  שחשוב 

בסיום השנה.

כל בת משתפת במשפט על פי התמרור 
להאריך/  )ניתן  הכיסא.  על  לה  שמונח 

לקצר לפי הצורך.(

המעגל.  למרכז  חוזרים  הסבב,  לאחר 
בהישמע האות, כל בת מתיישבת בכיסא 
אקראי. מעלים נושא חדש ומשתפים לפי 

התמרורים.

פעילות 2 | סיכובינגו

פעילות 3 | זיכרונות באותיות
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פעילות 4 | מסכמים בתמרורים


