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 ,עמיתות ועמיתים יקרים

 

 שדוח לכב

 ןאכ גיצא

 ידומיל קחשמ לש רחא גוס

  תוחול ,םירבסה םע

 דוגמאות ליישוםו

 !מקווה שתפיקו את מירב התועלת
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 המאתהמשחק   – ינו  מ  ו  דח  
 . מתאים לתרגול והטמעה של תכנים :תידומיל הרטמ

 .םינש וא מיועד למשתתף אחד, קלפיםמשחק  :גוס

 . קלפים 9במתכונתו הבסיסית הוא משחק של  :לדוג

  .האתגרככל שמוסיפים קלפים מעלים את הקושי ואת  :ישוק תוגרד

     : למשל ,שיש בו ארבעה גורמים מהכל  :מתאימיםהתכנים ה גוס

 ארבע מילים נחרזות .1

 נגזרות 3+ שורש  .2

 פעלים 3+ בנין  .3

 יצירות 3+ סופר  .4

 מילים שמתחילות בה 3+ אות תחילית  .5

 'מילים וכו 4ביטויים שמכילים  .6

 ורצייריבועים  הכל ארבע לש דוחב תואצמנש םילימהכך שריבוע  תרוצל םיפלקה תבכרה :מהלך המשחק
 .אפשר להרכיב את הקלפים בסדר שונה בכל פעם, אין סדר קבוע. ףתושמ אשונ תלעב קבוצה

מאפשרים עבודת או להיפך , מערכות זהות ומאפשרים תחרות בין שניים 2אלא אם כן מכינים , אין :מנצח
 .צוות
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כל מספר מייצג 
שימו . 4סדרה של 

לב למיקום 
 !הסדרות בקצוות

צריך לשמור על 
החוקיות הזו 

כשמגדילים את 
כל מספר מייצג  .מספר הקלפים

. 4סדרה של 

שימו לב למיקום 

 !הסדרות בקצוות

צריך לשמור על 

החוקיות הזו 

כשמגדילים את 

 .מספר הקלפים

 עובירל םיבכרומ םיפלקה תעשת

 ףלקה

 דדובה

 4-ל קלוחמ
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 מכבסה ישערו שערנה שתיל ל.ת.ש ס.ב.כ

 תופרת סוכות סכך רקדן ד.ק.ר ר.פ.ת

 סוכה ירקוד ארקוד תפירה
ארבעת 
 המינים

 אתפור

 ד.ק.פ משבר ר.ב.ש תלמידה ד.מ.ל מפקד

 פקודה שבירה שברנו למדן מלמד יפקדו

 כבסים השערה ר.ע.ש ישתלו שתול יכבסו

 אמר מחול כחול תפוח רוח שמר

 מצב בלון אלון שמח ריח חצב

 צב מלון חלון פורח לוקח קצב

 עלולה מחמיץ מיץ כביש איש תעלה

 עגולה משפריץ מציץ חיש ביש נמלה

 גמר חול מכחול שכוח מלוח תמר

לצלם את  כדאי, ולמי שרוצה לעשות. יש במרכז שפה דוגמאות של המשחק למי שרוצה להתנסות
 !בהצלחה. הלוחות בהגדלה כדי להגיע לגודל נוח למשחק

חדומינו 
שורשי 
מילים 

 :לדוגמא

חדומינו 
חרוזים 
 לדוגמא


