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 קלפיםמשחק  – רביעיות
 םיתיעל שמשמ תירחסמה ותנוכתמב. םידימלתה לצא המוצע החלצהל הכוז ,משחק ותיק ומוכר מאוד

 תולקב רשפא ,התיכה רובע ,('חיות בארץ ישראל וכו, י ארצנונופ)להעברת תכנים חינוכיים  ילככ תובורק

בין , ההתלהבות גדולה. יאבד מקסמו ואבלי שהמ ,רתוי םינווכמ םיידומילתכנים  םע ר את המשחקצילי

ובין אם באתגר קשה יותר כמו ( חרוזים, משפחות מילים, ראשית קריאה)אם מדובר בידע תמציתי ובהיר 

 . או שמות יצירות לא ידועות לתלמידים ,ביטויים בלתי מוכרים

לתרגל את חומר או זו הזדמנות טובה להפגין ידע עולם קיים , לתלמידים שמכינים משחק כזה בעצמם

צורך להעשיר ולהרחיב את ה תא ררועמ ,(7לפחות ) מספר הרביעיות שצריך להכין .הלימוד בצורה מהנה

הכללה אלא גם התנסות ב ,לצורך שינוןרק תרגול לכן הרווחים מהכנת המשחק אינם . הידע הקיים

 .ארגון ידע קיים והרחבתו ממקורות מידע שונים, ופירוט

 .לשנים עד שלושה משתתפיםמיועד ה קלפיםמשחק  זהו

 . קלפים 82, כלומר –רביעיות לפחות  7 :גודלו

                                                                             ןקחשל הביס היהת אלש -מדויקת הוא בקריאהמשחק זמן הבהאתגר  :דרגות קושי
  .מוטמעים תוך כדי משחק םמצעהתכנים  ...ףלקה תא ול ןיאש רמול ביריה

 .מגוונים כפי שאראה בהמשך -המשחק בבניית םירגתאה

 כל סוג מידע המאפשר :מתאימיםהתכנים סוג ה

     : למשל. הכללה ופירוט לארבעה פריטים

 יצירות 4+  משורר/סופר .1

 מילות קישור ותפקידיהן השונים .8

 .שמכילים את אותה מילהביטויים מילה וארבעה  .3

 .שורש וארבע מילים מהמשפחה .4

 פעלים 4+ בנין  .5

 

 .יתר הקלפים הם הקופה. קלפים 4כל שחקן מקבל , מערבבים את הקלפים :מהלך המשחק

 .שלמה תורביעי רתויש המכלהשיג  :המטרה

עליו להיות בעל קלף אחד לפחות )כל שחקן בתורו שואל שחקן אחר האם יש לו רביעיה מסויימת 

קלע בניחושו . יוכל להמשיך ולבקש קלף מסוים מתוך הרביעיה, במידה ונענה בחיוב(. מאותה רביעיה

נוספים מאותה  לקלף שאצל השחקן השני יוכל לקבל אותו ולנסות להשיג מאותו שחקן קלפים

  .עליו לקחת קלף מהקופה, נענה בשלילה(. עליו לנקוב בשמם)רביעיה 

 .מי שהשיג יותר רביעיות קלפים: המנצח

:  קלף הבודדה

, שם הרביעייה

, שם הקלף

 3שמות 

הקלפים 

 .האחרים

 ציפורים

 ירגזי

צופית  

פשוש    

 דרור

 קלף לדוגמא
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 " אדר פלח: הכין" רביעיות סוסים

האתגר הגדול . על פי ידע העולם שלו, בשנה שעברה' הדוגמא המצורפת הוכנה על ידי תלמיד כתה ד

הרחב שלו בנושא סוסים לתתי נושאים היכולים להיות שם כולל לארבעה שעמד בפניו היה ארגון הידע 

לאחר מכן ניסוח כל המידע הזה באופן תמציתי כך שיוכל להפוך לקלפים קריאים ונעימים . פריטי מידע

.למשחק  

  קלף אחד לדוגמא מובא כאן ,מכל רביעייה. שם הרביעייה מופרד בקו ושם הקלף מופיע צבוע בכחולבדוגמא זו .
 :קלפים 82המשחק מכיל 

 מה הסוס 

 ?אוכל

 איך ניגשים 

 לסוס
סדר רחיצת 

 הסוס

איך מריצים 

 סוס

 חציר 

 גזר 

 עשב 

 תערובת 

 בעדינות 

  בלי תנועות

 חדות

 להגיע ממול 

  להניח יד

 בליטוף

 שטיפה 

 הברשה 

 הסרת המים 

 ייבוש בשמש 

  מחזיקים
 המושכות

  טופחים עם
המושכות על 

 רהצווא

 שוט 

  טופחים על צידי
 הגוף עם הרגליים

 

מה מפחיד 

 סוסים

איך יורדים 

 מהסוס

מה מלבישים לסוס 

 לפני הרכיבה

 נחשים 

 תנועות חדות 

 תנועות איום 

  מכשולים

 בדרך

  עוצרים 

  מעבירים את
הרגל הרחוקה 

 .שניהלצד 

  מורידים רגל
אחת לקרקע 
ואחריה את 

  .השניה

   יורדים 

 ֹראשיה 

 מושכות 

 שמיכה 

 אוכף 
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 לתכנון משחק רביעיותלוח ריק 


