
ערכת משחקים  

משפחתית

קיט-משפח

בנדיקטורד 



בינגו תכונות

על פתקים רושמים את כל השמות של בני  •
.המשפחה

מצורפות  )בטבלה ממלאים בנק תכונות •
(.דוגמאות בפאזל לב

שולפים שם של אדם ומסמנים תכונה אחת •
.שיש לו

יצירתיות

ניהול  

פיננסי

יכולת  
רצינות

בעל  

ידע

למידה

עצירה

הנאה
פשטות

יופי

נשמה

איזון
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בינגו תכונותבינגו תכונות



מחייו או  וארועיםשאלות כל אחד מבני המשפחה מכין מאגר •
.  מהשבוע החולף

ומהצד השני  ' קרה'מצד אחד כתוב –כל אחד מקבל שלט •
.'לא קרה'כתוב 

צריכים להרים את השלט  ובני המשפחה הארועספרו את •
...בהתאם למה שהם חושבים 

קרה לא קרה



M&Mמשחק 
הכינו קערה עם עדשים  •

.צבעוניים

עם שמות  קוביההכינו •
בני המשפחה

כל אחד בתורו שולף  •
הקוביהעדש וזורק את 

ועונה על השאלה  -
ביחס לאדם שיוצא על  

הקוביה

M&m

M&m

M&m

M&m

M&m

.זיכרון ילדות משעשעי.ספר

איזו מטלה אתה הכי אוהב לעשות  

?ואיזו ממש לא, בבית

תכונה חיובית שלך או על י.ספר

עושה  ה.שאתכישרון או על דברים 

איך הוא בא לידי ביטוי  . מיוחד! מצוין

?יום-ביום

אוהב ה.שאתעל דברים י.ספר

.לעשות עם המשפחה

על חפץ שיהיה לך  י.ספר

.קשה לחיות בלעדיו

M&m
שאלה שהיית  י.תשאל

..רוצה שישאלו אותך

אני

ות.אחאמאאבא

סבתה
סבא

דודה
דוד
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מסלול משפחתי
.הדפיסו את לוח המסלול•

בכל פעם שאתם מגיעים לסולם או  •

ענו על השאלה  –הרימו קלף , נחש

כ עלו בסולם או הימנעו  "ורק אח

.מהנחש

בנדיקטורד 



ת.אוהבהכי ה.אתמה 

?לעשות בשבת

משהו חדש שלמדת  

?השבוע

(על עצמך או בכלל)

:י.השלם

בשבילי  המשפחה 

...היא

משהו שאני רוצה  

להודות עליו

משהו שלא הסתדר כפי  

?שרציתי השבוע

עצה שאני זקוק לה  

..מבני המשפחה
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יכול לתת  עצה שאני הצלחה שחווית השבוע

למישהו מבני המשפחה

:י.השלם

....בא לי השבוע

ת.מתכנןמשהו שאני 

לעשות בשבת  

משהו מצחיק שקרה לי  

?השבוע

הצלחה שחווית השבוע
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..הוסיפו שאלות שלכם
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החלקים שמרכיבים אותי

,הדפיסו את התמונה המצורפת•

גוזרים את הפאזל, כל אחד ממלא את החלקים

!ומרכיבים

https://drive.google.com/file/d/1v3PkvMho7vu0q7swucl4_yScySDkadr
K/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1v3PkvMho7vu0q7swucl4_yScySDkadrK/view?usp=sharing


משחק זיכרון משפחתי  

אחת מגיל נוכחי  –תמונות של כל בן משפחה 2הדפיסו •

.ואחת מגיל ינקות

.מצאו את הדמויות–שחקו משחק זיכרון 

שמות  ולמצוא בכל תור\ניתן גם להכין קלפים של תכונות 

(.כמו במשחק זיכרון רגיל2ולא )קלפים של אותה דמות 3
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Link משפחתי

של יוסי קדמי LINKהנפלא המשחק •
הוא אחד המשחקים  , הנמכר בסטימצקי

!המשפחתיים היותר נפלאים שיש

..מאוד מומלץ לרכוש–אז אם אין לכם אותו 

הכנו משחק דומה אך עם השפה  ' בשכבה ט
והוא מהווה ! הוא יצא מקסים.. של בני הנוער

.תוספת נפלאה למשחק המקורי

לינק משפחתי

https://drive.google.com/file/d/1F99FR89sHHg4iZdBQAdOR86VRQw-EVrm/view?usp=sharing


בהצלחה

בהנאה

..וביחד
בנדיקטורד 


