פעילות בקבוצה קטנה  -משחקים במפלצונים

פעילות בקבוצה קטנה

-

הפעילות בקבוצה מאפשרת לגננת מפגש עם ילדים ברמות תפקוד שונות .מפגש זה
מהווה הזדמנות לשיח מורחב ,לפתרון בעיות בשיתוף פעולה ,ולהרחבת נקודת המבט
של הילד בעזרת המבוגר המתווך בתהליכי הלמידה .הפעילויות המוצעות הפעם
מיועדות לתרגל מנייה במצבים רלוונטיים ,התאמה חד-חד-ערכית ,והשוואת
קבוצות.

משחקים במפלצונים
משחק המפלצונים הוא משחק קלפים המורכב מאיורים של מפלצות שלהן איברים
במספרים משתנים .המשחק מתאים לזוג ילדים או לקבוצה קטנה .באמצעות
המשחק ,הילד מפתח את מיומנויות המנייה ,ההתאמה החד-חד-ערכית והשוואת
קבוצות .משחק המפלצונים נמצא בערכת המתמטיקה 'טיפוח חשיבה חשבונית בגיל
הרך' .גננת שאין בידה הקלפים ,יכולה ליצור בעצמה או יחד עם הילדים מפלצון
ייחודי לגן שלה( .ראו כדוגמה את המפלצון שהכינה אֹורי) .כמו כן ,במקום מפלצונים
אפשר להשתמש בייצוגים אחרים עם אותו העיקרון של פרטים המופיעים במספרים
שונים בכל קלף ,כגון ,פרחים עם מספר שונה של עלי כותרת ,גבעולים ,אבקנים
וכדומה.

 .1מלחמה
אמצעים 48 :קלפי המשחק מתוך ערכה לטיפוח חשיבה חשבונית  .1997הגננת או
הילדים יכולים להכין את כרטיסיות המשחק באופן עצמאי.
מספר משתתפים :שני ילדים.
מהלך המשחק :מחלקים את הקלפים בין המשתתפים .שניהם פותחים קלף בו
זמנית .החבר שהקלף שלו הוא הגבוה יותר ,מקבל את הקלפים .מחליטים מראש על
פי איזה איבר משחקים .אם יוצא קלף זהה  -מחליפים את האיבר .מנצח מי שברשותו
יותר קלפים.

 .2מלחמה
באותו אופן ניתן לשחק כשהקלף הנמוך יותר הוא המנצח.

 .3להיפטר ממפלצות
אמצעים 48 :קלפי המשחק ,חוגת מפלצות ,חוגת מספרים ,או לחלופין ,שתי קוביות:
אחת עם מספרים ואחת עם איברים.
מספר המשתתפים.6–4 :
מהלך המשחק :מחלקים את כל הקלפים בין המשתתפים .כל משתתף בתורו (או חבר
נוסף) מסובב את שתי החוגות .בעל הכרטיס המתאים למה שמראות החוגות (מספר
ואיברים) נפטר מהקלף .הראשון שנפטר מכל קלפיו  -מנצח .באותו אופן ניתן לשחק
משחק כששתי קוביות מנחות אותו :קובייה עם מספרים וקובייה עם איברים.

 .4בינגו מפלצות
אמצעים :לוחות משחק אישיים המכילים מפלצונים בהרכבים שונים ,דסקיות.
מספר משתתפים.6–4 :
מהלך המשחק :כרוז מתאר את המפלצון; מי שברשותו המפלצון המתאים ,מכסה
אותו בדסקית .הראשון שסיים שורה או טור – הוא המנצח.

 .5עולה-עולה-עולה – משחק רביעיות
אמצעים 48 :קלפי המשחק
משתתפים.6–4 :
מהלך המשחק :כל משתתף מקבל חמישה קלפים .מטרת המשחק לסדר ברצף עולה
ארבעה קלפים של אחד האיברים .כל משתתף בתורו מבקש מאחד החברים כרטיס
שיכול להתאים לרצף אותו הוא מארגן .המנצח הוא מי שברשותו מספר הרביעיות
הגדול ביותר( .המשחק מפלצונים לקוח מתוך הערכה לטיפוח חשיבה חשבונית,
.)1997

