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 הוראות משחק:

 שחקנים. 2-3המשחק מיועד ל 

 מילה רצוהוא זוג שממנו יכולה להיו, נכוןזוגות קלפים. זוג קלפים  30המשחק מכיל 

 נוספת. לדוגמא: רמז, אור = רמזור

 זוגות הקלפים במשחק קובעת את דרגת הקושי.מות כ

 לחלק את המשחק לשני משחקים נפרדים.ניתן 

כל  .מרובעכך שיצרו , עם האיור למעלה על השולחן םתוא סדרוהקלפים ו בו אתערב

שחקן בתורו הופך זוג קלפים כך שיראה לעיני כל הצד הכתוב. מי שמצליח להפוך 

 קלפים שיוצרים ביטוי לוקח את זוג הקלפים אליו.

 .זוגותהמנצח: מי שהצליח לאסוף הכי הרבה 

 בהצלחה!!

 הוראות הכנה:

וקפלו כל קלף על הקו  לאורך הפסים הכפוליםגזרו  - את הקלפים הכינו
  .המקווקו

 מעטפה מבריסטול לפי הגזרה המצורפת.הכינו 
על המעטפה את שם המשחק והוראות המשחק. הדביקו 

מופיעים הוהמילים המולחמות ילים מהצרפו למעטפה גם את רשימת גזרו ו
 במשחק.

בהצלחה!

 

ן  משחק זיכרו

 ֵהלחם בסיסים

 

 

 " לחם בסיסיםה"זיכרון ערכה ליצירת משחק 
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 דוחף נע קול

   

 ּבו   קרם חופר
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 חי דג הל  ו  ש

   

 דק חי זר
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 זורק דלת פלדה

   

יח   ערפל אור  ּפִּ
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 רמז כבל רכבת

   

 אוטומט כסף אור
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 כדור קול רם

   

 אור מגדל רגל
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 חזהמ רחוב מדרכה

   

 צב עקרב זמר
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 מודד אף קרן

   

 ציפור מצפה חניה
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 עד טף שומר

   

 רזית סוכר כאן
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 מודד חניון קניה

   

 רוח מודד חום
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 חרס ארגןמ אמן

   

 טלפון פלא ןסי
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  צירופים רשימת

 

 רמקול=  קול+  רם  

 כדורגל=  רגל+  כדור  

 מגדלור=  אור+  מגדל  

 ובחמדר=  רחוב+  מדרכה  

 מחזמר=  זמר+  מחזה  

 ערצב=  צב+  עקרב  

 קרנף=  אף+  קרן  

 מדחן=  חניה+  מודד  

 מיצפור=  ציפור+  מצפה  

 שמרטף=  טף+  שומר  

 עדכני=  כאן+  עד  

 סוכרזית=  רזית+  סוכר  

 קניון=  חניון+  קניה  

  טלפון = פלאפון +פלא 

 מדחום=  חום+  מודד  

 צירופיםרשימת 

 

 מדרוח=  רוח+  מודד  

 אמרגן=  מארגן+  אמן  

 חרסינה=  סין+  חרס 

 קולנוע=  נע+  קול  

 קרמבו=  בו+  קרם  

 דחפור=  חופר+  דוחף  

 שלדג=  דג+  ה ל שו  

 חיזר=  זר+  חי  

 חידק=  דק+  חי  

 פלדלת=  דלת+  פלדה  

 זרקור=  אור+  זורק  

 ערפיח=  פיח+  ערפל  

 רמזור=  אור+  רמז  

 כספומט=  אוטומט+  כסף  

 רכבל=  כבל+  רכבת
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 גזרו לאורך הקו הרצוף וקפלו לאורך הקווים המקווקוים. 


