
לקט משחקים לתלמידי גני הילדים

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי  

חברתי להעמקת -המשחקים בדגש רגשי
להנאה וגיבוש, היכרות וקשר



בעקבותבשיח.חברתיתוהתנסותרגשיביטוי,ודמיוןהנאהלזמןהיאהמשחקמטרת1.
,שקפצתםראיתי,היי":בחוויותיהםלשתףלילדיםונאפשרהנאהביטויינעודדהמפגש

"?המשחקעלמשהולספררוצהמי...וצחקתםרצתם
הרגשתםאיך":הפעילותבמהלךהרגישוכיצדלתאר,לשתף,לבטאהילדיםאתנעודד2.

"?כששיחקתם
ילדים.טבעיזה,התביישתשקצתשומעאני":יתארושהילדיםלרגשותתוקףנעניק3.

".לפעמיםמתביישיםרבותוילדותרבים
.לתורםלחכותכשנאלצושכעסושסיפרוילדיםהיו":יתארושילדיםלקשייםמקוםניתן4.

?לתורנולחכותלפעמיםלנוקשהלדעתכםלמה
לילדיםונעניקכהשתתפותוחיוךמחווהכלנחשיב,הילדיםכלשלהשתתפותנעודד5.

.ובמהנוכחות,שותפותתחושת

דגשים חשובים  
חברתי בגן הילדים-במשחק הרגשי



מנהג קבוע
משחקים קבועים  

לפתיחת היום ולסיכומו

מפה לשם
משחקים לליווי במעברים  

מפעילות לפעילות

!בכיף
משחקים כפעילות חופשית

. מדי יום נשלב בפעילויות הגן משחקים מהנים אשר מזמנים שיתוף ושיח רגשי
.המשחקשל חוויית לעיבוד רגשי חברתי ותהמשחקים מלווים בהצע

.תוכלו למצוא משחקים מתאימים לסוג הפעילות הנבחר, בלחיצה על כל אחד מהקטגוריות



!בכיף
משחקים כפעילות חופשית

חזרה לתפריט הראשי



?מראשנכיןמה
צבעונינייררצועות

?נשחקאיך
עזרתי":למשל.בגןשעשהטובבמעשהישתףהקבוצהמילדיאחדכל.(קטנהבקבוצהלשחקמומלץ)

בשרשרתחוליההואטובמעשהכל."...כבדמשהולהריםלחברהעזרתי,למגלשהלטפסלחבר
.הטובהמעשהשייךלוהילדשםאתרצועהכלעלותכתוב,תיצורשהגננת

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
:הילדיםאתנשאל

?שעשיתיבגןטוביםבמעשיםלהיזכרקלהאם-
?טובמעשהשעושיםמרגישיםמה-
?להםכשעוזריםחבריםמרגישיםמה-

?מראשנכיןמה
שלתמונותנתפוראונדביקשעליוספוגכדור

.רגשותפרצופי

?נשחקאיך
הכדוראתתמסורהמורה.במעגליעמדוהילדים

אתשיתפוסהילד.הילדותלאחתאוהילדיםלאחד
הילדמרגישמהיאמר,תמונהיבחרהכדור

.כךהרגישעצמוהואגםמתיויספרשבתמונה
לפחות,כךשהרגישמי:ותאמרלותודההגננת
ימסורבידיושהכדורהילדואז.שיצביע,אחתפעם

.עמוהזדהוכישהצביעומהילדיםלאחדהכדוראת

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
,שחוורגשיותבחוויותוישתפוישמעוהילדים
השיחיכולתואתהרגשותרפרטואראתיעשירו
ויפתחוחבריהםאתיותרטוביכירוהילדים.הרגשי

.אמפתיהכלפיהם

?נשחקאיך
אוילדעלנצביעבשקטבשקט.לקבוצההגבעםויעמודעיניואתיעצוםהילד.הילדיםאחדאתנזמין
ומהאנימיתוקתוק":ויאמרועצומותשעיניוהילדשלגבועלבעדינותיקישו,יקומואשראחריםילדה
...שוביקישו,יטעהאם,גבועלהקישמילנחשינסהעצומותשעיניוהילד.?שמי

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.אישיויחסקשב,הקשבהמזמןהמשחק

:הילדיםאתנשאל
?עיניואתשעצםהילדמרגישלדעתכםכיצד-
?גבועלהקישמיזההכאשרהילדהרגישלדעתכםאיך-



?מראשנכיןמה
לילדיםמחמאותפתקיובה,יפההפתעותקופסת

.חבריהםבעזרתתכיןשהגננת

?נשחקאיך
לילדתקרא,מחמאהפתקתוציאהגננתהפעילותבמהלך
איזו:הגןילדיאתותשאל,המחמאהנכתבהשעבורו
מחמאותיציעוהגןילדי.בפתקכתובה,לדעתם,מחמאה
כללושמגיעותלילדתאמרהגננתדברשלובסופו

שכתובההמחמאהאתבקולתקראואףהמחמאות
כפייםלושמחאוהילד.כפייםלוימחאוהגןילדי.בפתק
.חדשפתקיבחר

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.מחמאותקבלתיחוווכןמחמאותבנתינתיתאמנוהילדים

:הילדיםאתנשאל
?מחמאהמקבליםכשאנחנומרגישיםאנחנואיך-
אולחברמחמיאיםכשאנחנומרגישיםאנחנואיך-

?לחברה
?למשפחה,לחבריםלהחמיאוטובכדאימדוע-

?נשחקאיך
בכל.הילדיםבראשיויגעלמעגלמחוץיסתובבהילדיםאחד.במעגלישבוהילדים

משחקשלשם+ארנבתאו,רגששלשם+ארנבתהמילהאתיאמרהואנגיעה
.(הגננתי"עיבחרהנושא)'וכוטלוויזיהתכניתשלשם+ארנבתאו,בגןעליואהוב

וינסהיקוםילדאותו.במינהמיוחדתארנבתויאמרהילדיםאחדבראשיגעכאשר
.בתפקידמתחלפיםשניהםואז.בראשונגעעתהשזההילדאתלתפוס

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
יחזק את הקשרים החברתיים של , המשחק יחזק את יכולת הוויסות של הילדים

.הילדים וכן יעשיר את יכולת הביטוי האישי של הילדים
:נשאל את הילדים

?איך אנחנו מרגישים כשחברינו מקשיבים לסיפורים שלנו על עצמנו-
?מדוע נחמד ונעים לשתף חברים ולהיפתח בפניהם-

?נשחקאיך
הולכות,רגלכדורמשחקים-משותףמכנהלהםשישילדיםמספרהמעגללמרכזתזמיןהגנת
משותףמהלגלותצריכיםבמעגלהילדיםשאר.'וכוודו'גאוהבות,בננהאוהבים,בלטלחוג

.שנבחרולילדים
:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.להםהמשותפיםדבריםעלוילמדולגןחבריהםאתלעומקיכירוהילדים

:הילדיםאתנשאל
?לאלהאלהדומיםוחברינושאנחנומגליםכשאנחנומרגישיםאנחנואיך-
?מהגןוחברותחבריםעםמשותפיםענייןתחומיאחרלחפשטובמדוע-



?מראשנכיןמה
.  לסירוגין, עם פנים לשני הצדדים, נסדר ששה כסאות בשורה

?נשחקאיך
.  כשהשיר יעצור הם ימהרו להתיישב, הילדים  יסתובב סביב כיסאות על פי שיר מסוים. בכל פעם נזמין ששה ילדים

:ההנחיה לילדים תהיה. ומספר הילדים לא ישתנה, בכל סבב נוציא כיסא אחד
.  לחלוק בכיסא, יזמין את מי שנשאר עומד לשבת יחד אתו, מי שיצליח לשבת על כיסא

!קרוב אבל יחד, להצליח שכולם יישבו צפוף: המטרה, עד שיישארו שני כיסאות אחרונים,  כך

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.ונדיבותשיתוףיתרגלוהילדים

:הילדיםאתנשאל
?ה הזמינו אתכם לשבת אתם/איך הרגשתם כשחבר-
?מדוע טוב לשתף חברים וחברות ולמצוא מקום לכולם בתוך המשחק-

?מראשנכיןמה
פעמון

?נשחקאיך
מאחדפעמוןנעביר,במעגלנשב

.צלילישמיעשהפעמוןמבלילשני
כולם,צלילהשמיעהפעמוןאם

–גליןגלוןגלין":בקולאומרים
"ואלופיםאלופות

חברתי-ברגשיבשיחהיבטים
:המשחקבעקבות

,  הילדים יתרגלו ריכוז ושיתוף פעולה
ילמדו להתמודד עם תסכול ולחזק  

.זה את זה
:נשאל את הילדים

איך הרגשתם כשהצלחנו לסיים -
?את מעגל הפעמון

?איך הרגשתם כשהפעמון צלצל-
איך הרגשתם כשעודדנו אחד את  -

השני והזכרנו זה לזה שגם אם 
הפעמון צלצל אנחנו עדיין 

?אלופים
מדוע כדאי לעודד את עצמנו גם  -

?כשמשהו לא כל כך מצליח לנו

?מראשנכיןמה
קערה ובה פונפונים או חרוזים

?נשחקאיך
. פונפונים/ כל ילד ייקח לעצמו חופן חרוזים גדולים. הקערה תעבור בין הילדים

.הילדים יאמרו מילים טובות ומשמחות כמספר החרוזים או הפונפונים שבידם

:המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.הילדיםישתמשובוהרגשיהמיליםאוצראתיעשירשחקהמ

.חיוביתבשפהלהשתמשילמדוהילדים



מפה לשם
משחקים לליווי  

במעברים מפעילות  
לפעילות

חזרה לתפריט הראשי



?מראשנכיןמה
קוביות,קונוסים,חישוקים

?נשחקאיך
.מאתגרמסלולשוניםמחפציםניצור

.מסלולדרךהבאהלפעילותמהמפגשלעבור:המשימה
אתאתולעבורנוסףילדיבחרתזמיןשהגננתילדכל

.המסלול

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
לכולם.כולםאתלשתףחשוב.פעולהשיתופיעלדגש

.מקוםיש
:הילדיםאתנשאל

?המסלולאתיחדכשחצינוהרגשתיאיך-
?למשחקה/חברה/מזמינכשאניה/מרגישאניאיך-
?האתגריבמסלולהרגשתיאיך-

?מראשנכיןמה
יצירתיקסמיםמקל

?נשחקאיך
כאשר.הקסמיםמקלאתתורפיעליקבלילדכל

אילו":הבאהמשפטאתישליםהואבמקליאחז
"...לשמחהייתיקסמיםמקלליהיה

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
,למעברלהתייחסחשוב,מעברמשחקעלבדגש
,"...בחצר...בגינהלשחקשמחהייתי"-למשל

"...עםלשחקשמחההייתי"

?נשחקאיך
.הבאהלפעילותבדרכוולחברותלחבריםלשלוםינופףילדכל

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.למשימהממשימהבטובולעבורתנועהלתכנןילמדו,שלוםומחוותשלוםברכתיתרגלוהילדים



?נשחקאיך
,מוחלטבשקט,הילדיםכלהפעמוןצלצולהשמעמרגע

הגיעומשכולם.הבאהלפעילותעוברים,רכיםבצעדים
וכולםהפעמוןאתשובמשמיעההגננת.למקומם
לזהזהכפייםמוחאים

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
לתכנןילמדו,בתנועהושליטהשקטיתרגלוהילדים
.למשימהממשימהבטובולעבורתנועה

?נשחקאיך
ישתמשבהםמיוחדיםצעדיםלעצמויבחרילדכל

,דילוגים,ככנפייםידיים)הבאהלפעילותכשיעבור
חברהעםברכבת,חברעםבידיד,שמאלימיןשמאל

.(...ועוד

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
תנועהלתכנןילמדו,בתנועהיצירתיותיתרגלוהילדים
.למשימהממשימהבטובולעבור

?נשחקאיך
ילדנזמיןפעםכל.ארוךחישוקיםמסלולניצור

-יבחרבובאופןבחישוקיםיעברוהם.ילדהאו
,צפרדעבקפיצות,בצעדה,בהליכה,בקפיצה

קידהיקודוהמסלולבסיום...בזחילה,בשירה
.הבאהלפעילותויעברו

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
,תנועהלתכנן,בסבלנותלהתאזרילמדוהילדים
.למשימהממשימהבטובלעבור



מנהג קבוע
משחקים קבועים 

לפתיחת היום  
ולסיכומו

חזרה לתפריט הראשי



?מראשנכיןמה
רגשמביעותפניםהבעותעםדף

?נשחקאיך
הבעת"ההבעותדףמתוךלבחור,"טובבוקר"לומרילדמכלנבקשהבוקרבמפגש

ולנסותהפניםהבעתאתלחקותיוזמןהילד.הבוקרמרגישהואאיךשמתארת"פנים
רגששלשםבעדינותלונציעבשםלרגשלקרואיצליחלאאם.בשםלרגשלקרוא

.הרגשבשםינקובשלאגמורבסדרזה,בוירצהלאואם

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.רגשותיהםאתלילדיםנשקף-
שלנולרגשלקרואאומרגישיםאיךלתארקשהולפעמיםקלשלפעמיםנסביר-

.בשם
!הכללהרגישואפשרושמותרמרגישיםשאנחנומהאתלהרגישטבעישזהנזכיר-

?נשחקאיך
"...כינפלאיוםלייהיההיום.טובבוקר:בקוליאמרילדכל?"נפלאיום"להיוםאתיהפוך,בגןהיוםלויקרהאם,מהלתארילדמכלנבקשהבוקרבמפגש

"מקוביותטירהתבנהאתהכינפלאיוםלךיהיההיום,נירלךטובבוקר":אותםותהדהדהילדיםדבריעלתחזורהגננת

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.וטובלנעיםבגןיוםהיוםאתשהופכיםורעיונותאפשרויותמגווןעללחשובהילדיםנעודד-
.שלנוההרגשהלביןעושיםשאנחנוודבריםפעולותביןהקשרעלנתעכב-
.והנאהאושרלנושמסבותבפעולותלבחורוחשובפשוטכמהנסביר-

?מראשנכיןמה
אוצרלהרחבתרגשוניםבלוחלהיעזרמומלץ
הרגשמילות

?נשחקאיך
:ויאמרברגשותיוישתףילדכל,במעגלנשב

אתוילווה"...מרגישאניהיום,טובבוקר"
:ויאמרואחריויחזרוהילדיםכל,בתנועההשיתוף

.התנועהאתויעשו(מתרגשת)אתאפרת

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
אתיעשירו,ברגשותיהםישתפוהילדים

לרגשותהקשבהיתרגלו,הרגשמילותרפרטואר
לשיתוףוהדהודתוקףיעניקו,חבריהםשמביעים

.אמפתיהכלפיהםויפתחו,חבריהםשל



?נשחקאיך
אולחברלהודות;חברהאולחברלהחמיא:הילדיםאתנזמין

אתלהשלים;להםמודיםהםמהעלולהסבירלחברה
."...כיטוביוםליהיההיום":המשפט

:הגננת תחזור על דברי הילדים ותהדהד אותם
היום היה לך יום טוב כי את ורותם עזרתם להגיש את  , אילת"

"הארוחה

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.והודיההטובהכרתיתרגלוהילדים

:הילדיםאתנשאל
?מחמאהכשנותניםמרגישיםאיך-
?לזולתתודהכשאומריםמרגישיםאיך-
?"תודה":לנואומרכשמישהומרגישיםאיך-

?מראשנכיןמה
סבוןבועות

?נשחקאיך
.  נזמין את הילדים להתרכז בנשימות עמוקות

:אפשר לבצע זאת במספר דרכים-
.לדמיין שבשאיפה מריחים פרח ובנשיפה מכבים נר-
נפריח בועות סבון-
דמיון מודרך-
נניח ספר על הגוף ונראה איך הספר  , נשכב על הרצפה-

עולה ויורד

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.וויסותרוגע,נשימותיתרגלוהילדים

?נשחקאיך
"....על...לתודהלומררוצהאני":בקוליאמרילדכלהסיכוםבמפגש

אתךשחקהשהיאעל,לדניאלמודהאתה,רון":אותםותהדהדהילדיםדבריעלתחזורהגננת
."המכוניותבפינת

המשחקבעקבותחברתי-ברגשיבשיחהיבטים
.והודיההטובהכרתיתרגלוהילדים


