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  :החודש בדף

 

 !חידותמשחק 
 

 מתאים לכל התלמידים

 לכל הנושאים  

 !ולכל התחומים

 : בפנים

 הסברים, הוראות הכנה

 !ודוגמאות

 סמדר
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 משחק קלפים –משחק חידות 
של כל נכון  פתרון .הכתובות על גבי הקלפים במשחק הקלפים הזה נדרשים השחקנים לפתור חידות

 . דרך כל הקלפים עד לקלף הסיום מוביל מקלף ההתחלה, החידות

, כלומר. צריך מידה מסוימת של בקיאות בחומר הלימוד הרלוונטי, או כדי להכין אותוכדי לשחק במשחק 

 ...פשוט לומד מהטעויות, שמשחק בלי לדעתהמשחק יכול להיות אפילו סוג של מבחן בקיאות ומי 

ידרש ת ךכומעט דומות  ויהי קחשמב תודיחל תובושתהשכדי ליצור משחק מאתגר כדאי , אופןבכל 

 .הנוכנה הבושתה תא רוחבל ידכ בקיאות אמיתית בחומר

 .למשתתף אחדמיועד משחק ה

  .ותלוי במספר החידות שכותבים משתנה :גודלו

  :מתאימיםהתכנים סוג ה

 חידות שנועדו לפיתוח החשיבה 

 חידות שנועדו לבדוק ידע 

  קריאהפיתוח מיומנות 

 :איך מכינים

חידות מוצלחות  8לאחר שנכתבו לפחות . שאלות/החידותמתחילים בכתיבת ו בוחרים את הנושא
 . אפשר לתכנן את הקלפים

 . על כל קלף כותבים חידה מלבד הקלף הנוסף .אחד יותר ממספר החידות -קלפים כמות ה

 ."התחלה"על גב אחד הקלפים עם החידות כותבים את המילה 

 . מדביקים את הפתרונות/מציירים/כותבים, כולל זה שאין עליו חידהעל גב הקלפים האחרים 

 . כל פיתרון מודבק על קלף שונה מהחידה שלו !חשוב

 ".סוף"את המילה בצדו השני כותבים  –על הקלף שעליו יש רק פתרון בלי חידה , לבסוף

  :מהלך המשחק

 והתשובות כלפי מעלה פורסים את הקלפים כך שהחידות כלפי מטה.  

  פותרים אותהוקוראים את החידה , "התחלה"מרימים את הקלף שעליו כתוב. 

 מצולם או כתוב/מצויר להיותהפיתרון יכול . מחפשים את הקלף שעליו מופיע הפיתרון. 

 ומרימים את הקלף עם הבא עם הפיתרוןקוראים את החידה  ,שוב הופכים. 

  הקלפים הורמול החידות נפתרו וככך הלאה עד שכל.  

 סוף"כתובה המילה תהיה הקלף שהורם אחרון , במידה וכל החידות נפתרו נכונה." 

  טעות באחד הפתרונות  נעשתה ,כשעדין לא כל הקלפים הורמוהקלף האחרון במידה והופיע
  .התווצריך לחזור אחורה לחפש א
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 "משלי איזופוס"משחק בנושא ב קלפים ראשונים 3 :דוגמאל קלפים

 

 
 

 

 

איך הציל 

את  עכברה

 ?האריה

 

 

 'צד ב 'צד א

שני צדדיו של 

 הראשון הקלף

. התשובה תופיע על גבו של קלף אחר

מרימים את קלף התשובה ומאחוריו שאלה 

 .נוספת

 התחלה

 כרסם את

החבלים שנכרכו 

 .סביבו

 

מה רצו 

העכברים 

לעשות 

 ?לחתולה

 

 'צד ב 'צד א

שני צדדיו של 

 הקלף השני

 הקלפים הוא הצד שרואים במשחקשל ' צד א

לכרוך חבל עם 

פעמון סביב 

 .הצוואר

 

 

 למה סירב

ת עהזאב להצ

 ףרטצהל בלכה

?אל האדם

 

 'צד ב 'צד א

 ,בל ומיש

בכולן . כל התשובות דומות מעט

 :מופיעים

 כ.ר.השורש כ

 חבלים/המילה חבל

 


