
1

ישראלמדינת

החינוךמשרד

ב-לכיתות אב"הלמפתח 

א  עּורנֹושֵׂ ל ַפַעם: ַהשִּׁ ים שֶׁ ָחקִּׁ שְׂ מִּׁ

ם ַהּמֹוָרה ָעת : עִּׁ פְׂ ייִּׁ קִּׁ יצְׂ לִּׁ

ים  טּושִּׁ ידּו בְׂ ַטיְׂ צְׂ ים, ָנא הִּׁ ים ֲאָבנִּׁ ַטנִּׁ ים קְׂ ַחקִּׁ מֹו מְׂ ים כְׂ ַטנִּׁ ים קְׂ ָברִּׁ ָשה דְׂ ַטנֹות,ּגֹולֹות , ֲחמִּׁ יֹות קְׂ .ֻקבִּׁ
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ה ַהיֹום ?ָמה ַנֲעשֶׁ

ל ַפַעם• ים שֶׁ ָחקִּׁ שְׂ יר מִּׁ ם, ַהיֹום ַנכִּׁ יהֶׁ לּו ֲעלֵׂ ָּלכֶׁם ָּגדְׂ ים שֶׁ ַההֹורִּׁ ּלּו שֶׁ .ָכאֵׂ
ים• ָחקִּׁ שְׂ ת ַהּמִּׁ יג ָלכֶׁם אֶׁ לֹות: ַהיֹום ַאצִּׁ ים, ָשלֹוש ַמקְׂ ש ֲאָבנִּׁ יר, ָחמֵׂ י ָקרֹוב ַלקִּׁ ,  מִּׁ

ָרכֹות דְׂ .ּומִּׁ
ָּלכֶׁם• ָפָחה שֶׁ שְׂ ם ַהּמִּׁ ים עִּׁ ָחקִּׁ שְׂ ק ַבּמִּׁ ַשחֵׂ לּו לְׂ ָּגש ּתּוכְׂ פְׂ .ּוַבּסֹוף ַהּמִּׁ
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?לשיעורלהביאמה
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לֹות ָשלֹוש ַמקְׂ
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לֹות שלֹוש ַמקְׂ

ים ַשֲחקִּׁ יְך מְׂ ?אֵׂ

ם ָקבּועַ  ינֵׂיהֶׁ ָוח בֵׂ רְׂ ר ַהּמִּׁ זֶׁה ַכֲאשֶׁ יל זֶׁה לְׂ בִּׁ ַמקְׂ לֹות בְׂ לֹוָשה ַמקְׂ ים שְׂ רִּׁ ַסדְׂ .מְׂ

יֶׁה ָקָטן הְׂ לֹות יִּׁ ין ַהַּמקְׂ ָחק בֵׂ רְׂ ָחק ַהּמֶׁ שְׂ יַּלת ַהּמִּׁ חִּׁ תְׂ .בִּׁ

ל ַמקֵׂ ל לְׂ ַּמקֵׂ ּמִּׁ ַוח שֶׁ ג ָברֶׁ ַדּלֵׂ יְך לְׂ תֹורֹו ָצרִּׁ ף בְׂ ַּתּתֵׂ שְׂ . ָכל מִּׁ

י ישִּׁ לִּׁ ל ַהשְׂ ת ַהַּמקֵׂ ר אֶׁ יַח ַלֲעבֹּ לִּׁ ֹּא ַמצְׂ ּל י שֶׁ ַוח  , מִּׁ רֶׁ ם בְׂ ְך ַפֲעַמיִּׁ דֹורֵׂ י שֶׁ אֹו מִּׁ

ל ַמקֵׂ ל לְׂ קֵׂ ין מֵׂ ל, בֵׂ ְך על הַמקֵׂ דֹורֵׂ י שֶׁ א-אֹו מִּׁ יֹוצֵׂ ַסל וְׂ פְׂ .נִּׁ
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לֹות ָשלֹוש ַמקְׂ
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ים ש ֲאָבנִּׁ ָחמֵׂ
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ים ש ֲאָבנִּׁ ָחמֵׂ

ים ַשֲחקִּׁ יְך מְׂ ?אֵׂ

ים ש ֲאָבנִּׁ יְך ָחמֵׂ ָפה. ָצרִּׁ צְׂ ָהרִּׁ ן מֵׂ בֶׁ ף אֶׁ ֱאסֹּ ָקן לֶׁ יז, ַעל ַהַשחְׂ ָהזִּׁ י לְׂ לִּׁ בְׂ ָלַגַעת / מִּׁ

רֹות ים ֲאחֵׂ ים . ַבֲאָבנִּׁ ת ַאַחת ָהֲאָבנִּׁ וק אֶׁ רֹּ זְׂ ָקן לִּׁ ירַעל ַהַשחְׂ ן  ָבֲאוִּׁ בֶׁ ָהאֶׁ ַמן שֶׁ זְׂ ּובִּׁ

יר ָפהָבֲאוִּׁ צְׂ ָהרִּׁ ים מֵׂ ַפר ֲאָבנִּׁ סְׂ ן אֹו מִּׁ בֶׁ ף אֶׁ ֱאסֹּ יְך לֶׁ .  הּוא ָצרִּׁ

ָלה  י ַמעְׂ ַלפֵׂ ן כְׂ בֶׁ ָזַרק אֶׁ ַאַחר שֶׁ ירלְׂ ָפה  , ָלֲאוִּׁ צְׂ ָהרִּׁ ים מֵׂ ת ָהֲאָבנִּׁ ף אֶׁ ֱאסֹּ ָקן לֶׁ ַעל ַהַשחְׂ

ן בֶׁ ת ָהאֶׁ ָבּה ָזַרק אֶׁ אֹוָתּה ָיד שֶׁ .בְׂ
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ים ש ֲאָבנִּׁ ָחמֵׂ
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ים ּגֹוגֹואִּׁ
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ים  יר-ּגֹוגֹואִּׁ ר ַלקִּׁ י ָקרֹוב יֹותֵׂ ?מִּׁ

ים ַשֲחקִּׁ יְך מְׂ ?אֵׂ

ּלֹו ת ַהּגֹוגֹו שֶׁ יף אֶׁ ָהעִּׁ יְך לְׂ ָחד ָצרִּׁ יר , ָכל אֶׁ ַּגע ַבקִּׁ פְׂ יִּׁ .  שֶׁ

יר ר ַלקִּׁ יֹותֵׂ ּלֹו ָקרֹוב בְׂ ת ַהּגֹוגֹו שֶׁ יל אֶׁ טִּׁ הֵׂ ף שֶׁ ַּתּתֵׂ שְׂ ל ָכל , ַהּמִּׁ ים שֶׁ גֹוגֹואִּׁ זֹוכֶׁה בְׂ

ים פִּׁ ַּתּתְׂ שְׂ ָּתן . ַהּמִּׁ קנִּׁ רֹּ זְׂ ָכל ּתֹורלִּׁ ים בְׂ נֵׂי ּגֹוגֹואִּׁ .שְׂ
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ים ּגֹוגֹואִּׁ
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ָרכֹות  דְׂ ינֹות/ מִּׁ פִּׁ
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ָרכֹות  דְׂ ינֹות/ מִּׁ פִּׁ

ים ַשֲחקִּׁ יְך מְׂ ?אֵׂ

ים ַכדּור ַעל  קִּׁ יָנּה זֹורְׂ גִּׁ יל בְׂ בִּׁ ַפת ַהשְׂ ישְׂ נִּׁ יָך ַלַצד ַהשֵׂ לֶׁ ר אֵׂ הּוא ַיֲחזֹּ ַהַּמָטָרה שֶׁ .        וְׂ
ים הִּׁ ָחק ַמדְׂ שְׂ ָמקֹום ָבטּוחַ ! מִּׁ י אֹו בְׂ יבּורִּׁ ַגן צִּׁ ק ַרק בְׂ ַשחֵׂ .יֵׂש לְׂ



15

ָרכֹות  דְׂ ינֹות/ מִּׁ פִּׁ
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מסכמים

ָחִקים  ַהִאם ֵהם ּדֹוִמים ַלִמשְׂ

ַשֲחִקים ַהּיֹום ם מְׂ ם ַאתֶׁ ָבהֶׁ ?שֶׁ

ֻבָגִרים   ַהמְׂ ם וְׂ ָלכֶׁ ַהִאם ַההֹוִרים שֶׁ

ָחִקים ַהָללּו  ם ִשֲחקּו ַבִמשְׂ כֶׁ ִביַבתְׂ ִבסְׂ שֶׁ

כֶׁם ִגילְׂ ָהיּו בְׂ שֶׁ ?כְׂ

ָתם ָחִקים הַכרְׂ ֵאלּו ִמשְׂ



17

יָמה שִּׁ מְׂ

ת   ול אֶׁ אֹּ שְׂ כֶׁם לִּׁ תְׂ יָנה אֶׁ מִּׁ י ַמזְׂ ָדר ֲאנִּׁ שְׂ יּום ַהּמִּׁ סִּׁ נּו לְׂ ַּגעְׂ הִּׁ

כֶׁם ילְׂ גִּׁ ָהיּו בְׂ שֶׁ ֲחקּו כְׂ ם שִּׁ ה הֵׂ ָּלכֶׁם ַבּמֶׁ ים שֶׁ ? ַההֹורִּׁ

ת  ף אֶׁ ַשּתֵׂ ַיַחד ּולְׂ ים ַהָּללּו בְׂ ָחקִּׁ שְׂ ת ַהּמִּׁ ַציֵׂר אֶׁ לּו לְׂ ּתּוכְׂ

ָּתם שּו אִּׁ ָפגְׂ ּתִּׁ שֶׁ ים כְׂ רִּׁ .ַהֲחבֵׂ
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החינוךמשרד
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