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הופכים משחק לשיעור
בסימן אחווה ורעות

כדאי לך!  מזמינות אותך להיות חלק מקהילת בתי הספר שלנו שנהנות משימוש
להצעת רכישה משתלמת לחצי כאן בערכות המשחקים למגוון שיעורים ומקצועות! 

אלישבע כרמל

פעילות מס' 1 | אור אחוה ורעות

המורה מכינה מראש הקראה יפה על הכיתה ונקודות האור שבה. בין לבין 
16( ומצלמת  המורה מסמנת סימונים על פי מקרא קצב )ערכה מספר 

כמספר התלמידות.

סימן  לכל  ויוצקים  קצב  מקרא  קלפי  את  ימין  בצד  הלוח  על  מצמידים 
משמעות. כגון:

// - בכורות

! - ממושקפת

 - מי שנולדה בחודש כסליו

וכד'.

ובו  קצב"  "מקרא  של  הגדול  הלוח  את  מצמידים  הלוח  של  שמאל  בצד 
התנועות שעל הבנות לבצע בהגיע תורן בהקראה בהתאם לסימונים שבצד 

ימין של הלוח.

פעילות מס' 2 | נקודות אור

המורה מחלקת בצורה אקראית לכל התלמידות 
)ערכה  ממגנט  שיעור  מערכת  שונות  צורות 

מספר 7(

המורה מצמידה בכל פעם ללוח צורה 1  ורושמת 
מהי משמעות הצורה. לדוגמא:

כוכב - החלק שאני הכי אוהבת בשיעורים הוא….

עיגול - הייתי שמחה שיהיה בשיעורים….

וכד.

הסבב  אותו  של  הצורה  את  שקיבלו  הבנות 
משלימות את המשפט בקול לפי דעתן בנושא.

מאירים ומעירים נקודות אור סביב המקצוע.
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פעילות מס' 3 | מחמאות כיס לב

פעילות מס' 4 | מוסיף והולך

ניילונית  ניילוניות כמספר התלמידות ורושמים על כל  לוקחים 
שם של בת מהכיתה. בתוך כל ניילונית מכניסים דף לבן ריק 

+ כלי כתיבה.

/ חצר  / מזדרון  / מגרש  תולים את הניילוניות ברחבי הכיתה 
בית הספר. 

או  התכונות  כרטיסי  את  מפזרת  המורה  במעגל.  יושבים 
הרגשות )ערכה מספר 2 או ערכה מספר 10( ברחבי הכיתה 

/ חצר / מגרש וכד.

בהישמע האות קמות הבנות ומחפשות ברחבי הכיתה / חצר 
/ מגרש קלף תכונה או רגש. כאשר תלמידה מוצאת קלף היא 
זו  הניילוניות עם שם של בת מהכיתה שתכונה  ניגשת לאחת 

מאפיינת אותה.

מחכים כמה דקות עד שליד כל ניילונית עומדת תלמידה.

התלמידות שולפות את הדף עם הכלי כתיבה ורושמות בו את 
התכונה / מידה טובה / רגש טוב שהרימו ומאפיין את חברתן 

בתוספת איור של לב.

כאשר כולן מסיימות כל בת מניחה את הקלף ברחבי הכיתה 
ב" מחבוא" חדש.

הפעמים  כמספר  כך  על  וחוזרים  במעגל  שוב  מתיישבים 
שנדרש.

לסיום

 כל בת מקבלת את הנילונית של שמה ובה רשימת תכונות / 
מעלות טובות שנרשמו עליה.

המורה רושמת בצד ימין של קלפי הדומינו 
)ערכה מס 8( קטגוריות של:

שמות דמויות | מספרים | מנהגים

מאכלים | מקומות וכו…

כל קטגוריה על קלף 1.

המורה מחלקת לכל זוג קלף 1 עם קטגוריה. 

בהישמע האות הזוג ממלא בצד השמאלי 
פי  על  לקטגוריה  תשובה  הקלף  של 
פיוט   / חנוכה  חג  נס    : לדוגמא  הנושא: 

"מעוז צור" וכד'.

לזוג  מעביר  זוג  כל  סיימו  שכולם  לאחר 
שוב  ומשלימים  שלו,  הקלף  את  הבא 
בקטגוריה החדשה תשובה חדשה ושונה 

את  מצמידים  כבבסיום  הרשומה  מזו 
גבי הלוח ומקבלים  כל קלפי הדומינו על 
סיכום / הטרמה על חג החנוכה או הנושא 

שנבחר.

ניתן ללמד / לדון /  לסכם / להוסיף על 
הכתוב בהתאם לצורך ותוכן השיעור.
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