
שחק ולמד 

משחקי אגוזים 



בול פגיעה

נצייר קו פתיחה

נניח סלסלה  –ובמרחק כלשהו מהקו 

מרכזית

.והמרחק מהקו יקבע את דרגת הקושי

המשתתפים יעמדו לצד הקו בטור או  

.בשורה

כל משתתף בתורו

אגוזים5זורק מהקו אל הסלסלה המרכזית 

במטרה לקלוע לסלסלה

הוא מי שהצליח לקלועהמנצח

הכי הרבה אגוזים באותו סיבוב

סנוקר אגוזים

.נצייר קו פתיחה מול הקיר/ נסמן 

,מאחורי הקו עומדים כל המשתתפים

.וממנו ישליכו אגוז אל הקיר כל אחד בתורו

האגוז יפגע בקיר ויחזור לכיוון שורת 

.המשתתפים

זורק גם הוא אגוז אל הקיר–הבא בתור 

,במטרה שכשיחזור האגוז מהקיר

.יפגע באגוז של אחד המשתתפים האחרים

לפגוע באחד האגוזיםמי שמצליח 

.הזוכה בכל האגוזים אשר על הרצפ
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אסיף האגוזים

.נניח במרכז כל מרכזי מלא באגוזים

סביבו יושבים המשתתפים עם כלי איסוף  

ריקים

.לכיוון הסלסלה המרכזית כדי לאסוף אגוז

6יחזור המשתתף על –לאחר איסוף האגוז 

למקום

.ויניח את האגוז שאסף בכלי שלו

.יוכל לצאת שוב לאסוף אגוז נוסף–רק אז 

!מותר בכל פעם לאסוף אגוז אחד בלבד

מי שצבר את הכמות הגדולה ביותר  

.של אגוזים

.המנצחהוא –כאשר הכלי המרכזי התרוקן 

ים'אגוזים מתגלצ

מגש על הקיר / עץ / קרטון / משעינים לוח 

.ויוצרים מגלשה

כל משתתף בתורו יניח אגוז בראש המגלשה

.ויאפשר לו להתגלש מטה

.הוא המנצח–האגוז שהגיע רחוק ביותר 

:לחילופין

זוכה בשני -מי שהאגוז פגע באגוז אחר 

.ותורו לגלגל שוב אגוז במגלשה.האגוזים

מי שאסף את כל האגוזים מכלל המשתתפים 

.המנצחהוא 
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מי קרוב לקיר

.נצייר קו פתיחה מול הקיר/ נסמן 

מאחורי הקו עומדים כל המשתתפים

וממנו ישליכו אגוז לכיוון הקיר כל אחד בתורו

המטרה היא להגיע עם האגוז כמה שיותר קרוב

.אל הקיר מבלי לפגוע בו

מי שמצליח להגיע עם האגוז למרחק הכי קרוב  

לקיר

.זוכה בנקודה או בשלל האגוזים

.שנמצאים על הרצפה

-מי שבסוף המשחק זכה במרבית האגוזים 

.המנצחהוא 
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שחק ולמד 

.....ואם אין אגוזים 

מיני כדורים קטנים -

להכין מעיסת נייר-

להכין מבצק מלח-

למצוא אבנים בגודל אחיד-

להכין כדורים קטנים מעיתונים ונייר דבק-



תואר שני בחינוך ובעלת  , בעלת תואר ראשון בתקשורת , אני אפרת גולני
.תעודת הוראה

לפני שנים אחדות עשיתי שינוי בחיי והפכתי לגננת ומיד התאהבתי במקצוע
על פי הבנתי את המקצוע התחלתי לפתח משחקים ופעילויות 

מאשרים להם להיות יצירתיים ולהביע , המרחיבים את האופקים של הילדים 
.את עצמם 

כמדריכת בריאות מחוזית וכבוגרת שנתיים  , ילדים קטנים 3-כאמא ל
, בהשתלמות הגן העתידי אני מגיעה עם ראש פתוח להרבה דברים חדשים

. 21וחשיבה איך להכין את הילדים למאה ה, יצרנות 

הצוות  , אני מתעדת את התהליכים שאני " שחק ולמד"הפייסבוקבקבוצת 
.ילדי הפרטיים וילדי הגן עוברים , שלי

שמחה ומאושרת לגרום גם לכן לחשוב מחוץ לקופסא

כאן בשבילכן
אפרת  
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לקבוצת הגננות

לקבוצת ההורים 

בפייסבוקלהצטרפות 

ובאתר

שחק ולמד

https://www.facebook.com/groups/193605331042800/
https://www.facebook.com/groups/2589201074679619/
http://efratgo.folyou.com/he/110

