
שחק ולמד 

שחק ולמד 

משחקים שישמרו עליכם בכושר ועל הדרך תלמדו עוד משהו 10



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  

שחק ולמד 

לקבוצת הגננות

לקבוצת ההורים 

בפייסבוקלהצטרפות 

https://www.facebook.com/groups/193605331042800/
https://www.facebook.com/groups/2589201074679619/


:הכנות
מניחים חישוקים או צלחות או חבלים או צמר בכל צורה שרוצים  

(מכאן). במרכז הצורה שנוצרה מניחים קלף עם מספר , ברחבי החדר
ניתן לגזור בצבעים שונים  )לכל ילד יש מספר פריטים באותו צבע וצורה 

או פתקים או צבעים  או מזלגות או ( וכועיגולים רבועים משולשים 
.כפיות או כל דבר שניתן לסמן איתו

?מה עושים
טיימר  / צפצוף / שריקה / תחילת שיר –מסוייםבהינתן אות 

כל ילד צריך לעבור בכל החישוקים ולהניח ליד או על מהפריטים שלו 
. על פי המספר המופיע במרכז

. הראשון שמסיים מנצח
ואם אין מתחרים ניתן לעשות זאת על זמן ולשפר את הזמנים מפעם  

, 1עד 10עד עשר ואז הפוך מ1ניתן להתחיל מ, לפעם 

שחק ולמד 

כמות למספר בתנועה

http://https//drive.google.com/file/d/1Y986ZTzkHatLmRs8OxLZTJziPCvnxXDZ/view?usp=sharing


:הכנות
מדפיסים את הכרטיסים עם הכמויות  / מציירים על המדרכה 

. ומפזרים על הרצפה( מכאן)
על המשתתפים  , מכינים מקרא בו קובעים צבע לכל מספר 

.. לסמן את הכמויות על פי הצבעים המופיעים במקרא

?מה עושים
, לכסות את כל המספרים בצבעים הנכונים : המטרה

ניתן לעשות זאת עם דפים בצבעים שונים המתאימים למקרא  
.

ניתן לעשות זאת לפי זמן

שחק ולמד 

ספירת כמות בתנועה

https://drive.google.com/file/d/1TqyAqO172pXkHOTY6Mz9amVAmRnc-6iN/view?usp=sharing


:הכנות
(  מכאן )מדפיסים כרטיסיות צורות / מציירים על הרצפה 

/מסדרים את הצורות על הרצפה 
אם הדפסתם את הצורות אנא הדביקו לרצפה שלא )

( יזוזו

?מה עושים
יש לעבור מצורה לצורה על פי דגם נבחר ממגוון הדגמים  

או לייצור דגמים נפרדים לבד על ידי  ( הנמצאים בקובץ)
שרטוט מפת הצורות והדרך בה צריך לעבור  

שחק ולמד 

!!!מסלול צורות ענקי

https://drive.google.com/file/d/1MEufQBMCw9MoSZcu1pxBwZRvz-UjxbCD/view?usp=sharing


:הכנות
.לצייר או להדפיס משחקי זיכרון גדולים 

קלפי משחק גדולים מזמנים תזוזה עם כל הגוף
מספרים  , אותיות , ניתן לשחק בזיכרון על פי נושאים 

.ועוד

?מה עושים
חוקי משחק הזיכרון הוא שכל משתתף בתורו הופך  

במידה והציור זהה הוא שומר את , כרטיסים 2
במידה והקלפים שונים מחזירים  , הקלפים אצלו 

למקום 

: הרחבה
או להדביק תמונות  על צלחות פלסטיק / לצייר 

ולייצר משחק זיכרון לבד( פ"חד)

כרטיסיות למשחקי זיכרון

שחק ולמד 

משחק זיכרון רצפתי



:הכנות
את כפות הרגלים  ( מכל סוג10)( מכאן)להדפיס 

להניח על פי דגם או לפי  . והידיים או לצייר אותם
.כל סידור שתבחרו

כדי לא לייצר תנועות  , שימו לב לכיוון הרגליים)
(קשות 

?מה עושים 
קופצים משורה לשורה ומתאימים את כפות 

.הידיים והרגלים 
מי שמתבלבל מתחיל מהתחלה

.ניתן גם למדוד זמן להעצמת האתגר** 

שחק ולמד 

מסלול ידיים ורגלים

https://drive.google.com/file/d/1tvcade5H22HLs00XF865-xmSFJ9kJhIG/view?usp=sharing


: הכנות 
ניתן  )חלקים 2גוזרים צלחות נייר ל

(לעשות גזירה שונה בין צלחת לצלחת 
/ מספרים / כותבים או מדביקים אותיות 

חלקי הצלחת2חרוזים על 

?מה עושים
.מתאימים זוגות של צלחות כמו פאזל

שחק ולמד 

זוגותזוגות 



: הכנות 
מדפיסים או מציירים כמויות או מספרים ומסדרים כמו 

או כל דרך אחרת במסלול , בקלאס 

?מה עושים
קופצים ממספר למספר או מכמות לכמות בדרכים  

הליכת  , קפיצת צפרדע, רגל אחת , שתי רגליים -שונות  
... .ועוד, ארבע

מספרים להמחשה
כמויות להמחשה  

שחק ולמד 

קלאס כמויות 

https://drive.google.com/file/d/1Y986ZTzkHatLmRs8OxLZTJziPCvnxXDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqyAqO172pXkHOTY6Mz9amVAmRnc-6iN/view?usp=sharing


: הכנות 
כהרחבה ניתן לכתוב  )חבילת כוסות פלסטיק או נייר  
( עליהם אותיות ולהרכיב מילים

?מה עושים
.בונים מגדל יציב בלי שיפול 

מתחילים מהתחלה? נפל

משחק של שיתוף פעולה ועבודת צוות  ** 

שחק ולמד 

מגדל כוסות 



: הכנות 
(מכאן)ת כולל אותיות סופיות -מאאו הדפסה של כל אותיות ( כל דף אות)כתיבה על דף 

?מה עושים
.' ב' מסדרים את האותיות על פי רצף הא

:כפעילות המשך
לאות הפותחת או האות הסוגרת של כל מילה  להתאים ניתן לגזור תמונת מעיתון -
בני משפחה/ שם משפחה / לסמן את אותיות השם -

שחק ולמד 

סרגל אותיות 

https://drive.google.com/file/d/0B8cD_36C8P7mNWtRY2g3OXgyejQ/view?usp=sharing


: הכנות 
/ ניתן לקשט ( לרחוץ היטב )איסוף בקבוקי פלסטיק או פחיות שימורים 

לצבע כראות עיניכם  / להדביק 

?מה עושים
תלוי כמה בקבוקים ומה )פירמידה / מסדרים את הבקבוקים בשורה 

ומנסים להפיל  השניהאו את הפחיות אחת על ( רמת הקושי שתבחרו 
עם כדור  

:הרחבה
לכתוב מספרים על הבקבוקים ולספור כמה נקודות של  אחד הפיל  -
למצוא העמדות חדשות של בקבוקים ופחיות ולנסות להפיל בעזרת -

.כדור

שחק ולמד 

בקבוקים/ באולינג פחיות 


