
לקט משחקים לתלמידי  
חברתי  -היסודי בדגש רגשי

,  להעמקת היכרות וקשר
להנאה וגיבוש

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי 



הגברת תחושת השייכות של  
הילדים והעמקת הקשרים  

החברתיים ביניהם

,  אימון בהתבוננות אישית
בביטוי רגשי ובשיתוף

הגברת תחושת רווחה  הנאה ושמחה
נפשית אישית   

01020304

יצירתייםלהיותמסוגליםהמבוגראוהילד,בלבדובמשחק,במשחק"
".העצמיאתהיחידמגלהיצירתיבהיותוורק,כולהבאישיותולהשתמש

דונלד ויניקוט



הצעה למשחק  הפעילות היא בעלת אופי משחקי ומשלבת 
.של חוויית המשחקחברתי -הצעה לעיבוד רגשיולאחריה 

,  ארבעה נושאיםבקובץ תמצאו משחקים ב
,  בכל אחד מהנושאים תמצאו בצד ימין תפריט של המשחקים בנושא זה

.  לחצו על שם המשחק–על מנת להגיע למשחק הרצוי 
תוכלו לחזור חזרה לרשימת הנושאים בלחיצה על הקישור  , בכל שלב

.בתחתית כל עמוד



חברתי למפגש כיתתי או קבוצתי  -משחקים בדגש רגשי



רגשותמחסן–לתיווךשזקוקותולכיתותכתיבהכלי,דפים?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.עצרבההאותאתיצייןאותויעצוראחרכשתלמיד.ב"האאותיותאתבלביאמרהתלמידיםאחד

האותבאותהשמתחילותמיליםועודעודיחפשוהתלמידים(הזמןשנגמרתכריזשהמורהעד)דקותכשתיבמשך
.חשוב,חרדה,חשש,חיבה–ת"חיבאותלמשל.עמדות,תחושות,רגשותומתארות

!בנקודהתזכהמילהכל

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?רגשותשמתארותמיליםלמצואקלתמידלאמדוע-
?מרגישיםשאנחנוהרגשאתלעצמנולדייקחשובמדוע-
?לנולעזוריכולהמרגישיםאנחנוכיצדבדיוקלזולתלתארהיכולתאופןבאיזה-
?זאתחשעתאחרמישהושיתףכיצדולספרהיוםשתיארנומהרגשותרגשלבחוררוצהמי-

חזרה לרשימת הנושאים

ב של רגשות-א

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

משחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Machsan_Regashot.pdf


רגשותמחסן–לתיווךשזקוקותלכיתות.וצבעיםגדולניירגיליוןאומחיקוטושלוח?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.המילהאתשמרכיבותהאותיותכמספרקוויםהלוחעלוישרטטרגש-מילתיבחרהתלמידיםאחד

____________:קוויםארבעה–אהבה:לדוגמה
"(?ף"אלהאותאתבמילהישהאם)"המילהאתמרכיבותאותיותאילובהצבעהינחשוהתלמידיםשאר

שמזההמשתתף.להשמיועדיםהקוויםאוהקוגביעלהאותאתוכותביםנקודהמקבל-מתאימהאותשהציעמשתתף
.נקודותחמשמקבל–הרגשמילתאתראשון

.המילהשתמצאעדהלבבתוךפנים,חבל,עמוד,לבשלביםלפייציירוהתלמידאוהמורהההצעותבמהלך

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?רגשותשמתארותמיליםלהכירכדאימדוע-
?מרגישיםשאנחנוהרגשאתלעצמנולדייקחשובמדוע-
?לנולעזוריכולהמרגישיםאנחנוכיצדבדיוקלזולתלתארהיכולתאופןבאיזה-
?זאתחשמתיולספרהיוםשתיארנומהרגשותרגשלבחוררוצהמי-

חזרה לרשימת הנושאים

תלוי רגשות-לב

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

משחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Machsan_Regashot.pdf


חזרה לרשימת הנושאים

רגשותקוביית?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
לושקרהמקרהעלויספרהקובייהשלהעליונההפאהעלמופיערגשאיזהיבדוק,הקובייהאתיטילמשתתףכל,בתורו

.בנקודהיזכהסיפורכל.רגשאותובוהתעוררבו
וישתף"ליגםקרהזה"במהירותויאמרהשולחןעלשמונחהחפץאת"יחטוף"שהראשוןהמשתתף,ישתףשהואלאחר

.נקודותשתיכךעליקבל,דומהבאירוע
...ונמשיךהקובייהאתיטילהבאהמשתתף

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?מסויםלרגששקשוראישיסיפורלמצואלפעמיםקשהמדוע-
?בנומתעורררגשאיזהלזהותחשובמדוע-
?לסיפורכםדומהסיפורסיפרכשמישהוהרגשתםאיך-
?לנולעזוריכולהמרגישיםאנחנוכיצדבדיוקלזולתלתארהיכולתאופןבאיזה-

!זה קרה גם לי

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

משחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Kubiyat_Regashot.pdf


חזרה לרשימת הנושאים

רגשותתפזורתדף?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.אותםויסמנוהרגשותאתבתפזורתיאתרוהתלמידים

.רגשותהרבההכישאיתרוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?הרגשותשמותאתלהכירחשובמדוע-
?לנולעזוריכולהמרגישיםאנחנוכיצדבדיוקלזולתלתארהיכולתאופןבאיזה-
?זאתחשמתיולספרהיוםשמצאנומהרגשותרגשלבחוררוצהמי-

חזרה לרשימת הנושאים

תפזורת רגשות: מילה במילה

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

משחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Tifzotert_Regashot.pdf


רגשותמחסן?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
לחמישיותנתחלק
יצטרךהואאותורגששלשםהקבוצהמחבריאחדבאוזניתלחשהמורה.הכיתהמולתעמודחמישייהכל,בתורה

.קבוצתולחברי(מיליםבלי)בפנטומימהלהדגים
נקודות10בתזכההקבוצה–הרגשאתלזהותיצליחוקבוצתוחבריאם
.נקודהלהםתרד–מוטעהניחושעל

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברההקבוצהובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?מרגישהזולתכיצדלזהותחשובמדוע-
?מרגישהזולתכיצדמזהיםאיך-
?מרגישהזולתכיצדלזהותכדימספיקותגוףשפתאופניםהבעתהאם-
?ומדועלהבחיןהתקשיתםאוהתבלבלתםרגשותאילובין-

פנטומימה של רגשות  : לשחק ברגש

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

חזרה לרשימת הנושאיםמשחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Machsan_Regashot.pdf


טאבו רגשות
רגשותטאבוקלפי?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
מאותובמיליםאוהרגשבשםלהשתמשומבלי,שבתווךהקלפיםמערמתקלףיבחרהראשוןהתלמיד.במעגלנשב

,גוףבשפתייעזרלאהתלמידההסברבמהלך.בקלףאצלוכתוברגשאיזהלכולםיסבירהואהרגששםשלשורש
.בהצגהאובפנטומימה

.נקודותחמשיקבל–הרגשמילתאתראשוןשיזההמי
...בסבבממשיכים

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?המשחקבמהלךהרגשתםאיך-
?אותםלתארולדעתהרגשותאתלהכירחשובמדוע-
?במשחקקלליהיהמהאוקשהליהיהמה-
?רגשותשמתארותמיליםלמצואקלתמידלאמדוע-

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

חזרה לרשימת הנושאיםמשחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Tabu_Regashot.pdf


משחק זיכרון: רגשות
ו-בכיתות:היעדקהל

רגשותקלפיוחפיסת,מצביםקלפיחפיסת?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.מטהכלפיכשפניהםערמותבשתיאותםויניח(ורגשותמצבים)קלפיםחפיסותשתייקבלזוגכל-לזוגותנתחלק

."כועסאני"–"אותימעליביםכאשר":למשל.ביניהםלקשרוינסהחפיסהמכלאחדקלףיריםהזוגמבניאחד
.הזוגלבןיעבורוהתורבצדהקלפיםאתיניח?הצליחלא.הקלפיםשניאתלעצמוייקח?הצליח

.ביותרהגבוההקלפיםמספראתשצברוזוגבכלה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?המשחקבמהלךהרגשתםאיך-
?למצברגשלהתאיםקשהלפעמיםמדוע-
?שוניםבמצביםמרגישיםאנחנומהלזהותחשובמדוע-
...דוגמהלתתיכולמי?מצבלאותומתאימיםשוניםשרגשותיתכןאיך-

ב של רגשות-א

תלוי רגשות-לב

!זה קרה גם לי

:  מילה במילה
תפזורת רגשות

: לשחק ברגש
פנטומימה של רגשות

טאבו רגשות

חזרה לרשימת הנושאיםמשחק זיכרון: רגשות

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Zikaron_Mazavim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Zikaron_Regashot.pdf


ו-דכיתות:היעדקהל

אחדפחות,המשתתפיםכמספרכסאותמעגל?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
נושבתהרוח":המשחקמשפטאתעצמהעלתדגיםהמורה.כסאללאתעמודוהמורהכיסאותבמעגלישבוהתלמידים

.הומורחושבעלי,חרוצים,בשלנים,ספורטיביים–למשל,אותהשמאפיינתתכונהותציין"...היאאושהואמיכלאל
.הואאףשיקוםאחרמשתתףעםמקוםויחליףממקומויקוםהתכונהעלכעונהעצמושיחשיבמשתתףכל

זהוהוא.כסאללאאחדתלמידישארתמידהכיסאותהחלפתבתום.שקםתלמידשלבכסאלשבתתזדרזהמורה
.אותושמאפיינתתכונהויציין"(...היאאושהואמיכלאלנושבתהרוח)"הבאהמשפטאתשיאמר

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
.לכיתהוחברותחבריםלביןבינכםבתכונותדמיוןכשזיהיתםבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?ייחודיתתכונהלכםשישכשגיליתםבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?מהכיתהאחרמישהולידולהתיישבמקוםלהחליףלעיתיםנחמדמדוע-

הרוח נושבת תכונות

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה



ו-דכיתות:היעדקהל

?נשחקאיך
זהלספרשתייםאודקהלהםניתן)זהויותלהחליףשיתנדבותלמידיםזוגנבחרשיצאבזמן.החוצהיצאהתלמידיםאחד
.(עצמםעלאישייםפרטיםלזה

התלמידיםאתלשאולעליו.(זוגותשניועודזהויותשהחליףהזוג)זוגותשלושהלפניויעמדולכיתהישובכשהתלמיד
כדורגלקבוצתאיזו?לךישאחיםכמה-כגוןשאלות.זהויותשהחליףהזוגמילגלותתשובותיהםולפיעצמםעלשאלות

?גראתהרחובבאיזה?אוהדאתה
.סבבלעודמתחלפים,זהויותשהחליףהזוגאתהתלמידמשזיהה

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?עליכםפרטיםויודעיםאתכםמכיריםשחבריכםשגיליתםבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?רעהואתאישיותרטובלהכירככיתהלנועוזרמה-
?בכיתהוחברותחבריםעלפרטיםלדעתנחמדמדוע-

משחק החלפת זהויות? אני? מי

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה



משחק לגילוי חוזקות: הכוחות שבי
ו-גכיתות:היעדקהל

כוחותקלפיחפיסת?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.לעיןוגלוייםפרושים'הכוחותקלפי'כשבתווךבקבוצותאובזוגותישבוהתלמידים

.בחרקלףבאיזהידעולאהקבוצהחברישאר.לדעתולושישכוחשמייצגקלףבלבדבמבטיבחרתלמידכל,בתורו
הכוחאתמדגימיםאשר,מעורבהיההואבהםומצביםמקריםיתארתלמידאותו,בחרהואכוחכקלףאיזהלומרמבלי
.(המוחכוח).'וכוהביתבשיעורילחברעזרתי,בחשבוןקשהתרגילפתרתי:למשל.הזה

.בנקודהאחדכליזכובכוחשבחרוהתלמידהכוחאתשיזהההתלמיד.בחרשהואהכוחקלףמהלנחשינסוהתלמידים
...בסבבממשיכים

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?כוחותבכםמזהיםלכיתהשחבריכםשגיליתםבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?כוחותלעצמכםהוכחתםכשאתםבכםהתעוררההרגשהאיזה-
?בנושישהכוחותאתלזהותחשובלמה-
?מגלהשהואויכולותכוחותעללזולתלהחמיאחשובלמה-

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Kalfey_Kochot.pdf


היכרותלהעמקתמשחק:עצמיעל
.וקובייה"עצמיעל"לוח?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
."עצמיעל"לוחכשבתווךבקבוצותאובזוגותישבוהתלמידים

יתבקשוהואשאלהלותחכהיגיעאליהבמשבצת.לקובייהבהתאםבמסלולויתקדםקובייהיטילתלמידכל,בתורו
.עליהלענות

.הסיוםלנקודתראשוניםשהגיעוה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?עצמכםעללחבריכםסיפרתםכאשרהרגשתםאיך-
?עצמועלסיפרמהכיתהחברכאשרהרגשתםאיך-
?יותרעליהםולדעתלכיתהחבריעםההיכרותאתלהעמיקחשובמדוע-
...חברעלאועצמיעלהיוםשלמדתיומפתיעחדשמשהו-

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Luach_Al_Azmi.pdf


.הוקובייאישילבבותדף,'באהבהמסלוללוח'?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
דבריםלגבישאלותחמשעםאישילבבותדףיקבלאחדוכל'באהבהמסלוללוח'כשבתווךברביעיותישבוהתלמידים

.אוהבשהוא
.שיבחרכיווןלכל,הקובייהשמורההמספרלפיבמסלולויתקדםקובייהיטילתלמידכל,בתורו

בדףאותהיסמן,שלוהלבבותבדףשמופיעהלשאלהיגיעכאשר.השאלהעליענההואמשתתףיגיעאליהנקודהבכל
.האישי

.הסיוםלנקודתוהגיעשלושבדףהשאלותחמשעלשענהמיובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?אוהביםשאתםבדבריםחבריכםאתשיתפתםכאשרהרגשתםאיך-
?שלנוהאהבותאתלהכירלנוחשובלמה-
?יותרעליהםולדעתלכיתהחבריעםההיכרותאתלהעמיקחשובמדוע-
...חברעלאועצמיעלהיוםשלמדתיומפתיעחדשמשהו-

משחק מסלול: באהבה

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Luach_Maslul_Ahava.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Daf_Levavot_Ishi.pdf


בינגו תכונות
.תכונותפתקי,תכונותדף,'בינגודפי'?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.מנחהנבחר

תשעהתכונותדףמתוךויבחר(9הכלסך–משבצות3על3שללוחלציירגםאפשר)ריקבינגולוחיקבלתלמידכל
.שלוהבינגולוחגביעליכתובהואהתכונותאת.תכונות
.משפחהבנישלתכונותאורוצהשהייתיתכונות,בישישתכונותלבחוראפשר
יסמן-בלוחהזוהתכונהאתלושישמשתתף.התכונהאתויקריאמהקופסהתכונהפתקפעםבכלישלוףהמנחה

.אותה

אפשר."בינגו"וצעקבדףאצלושמופיעותהתכונותכלאתלסמןשהצליחהמשתתףובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי
.הלאהוכןושלישישנילמקוםלהמשיך

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?שלכםהתכונותאתבלוחלמלאכשהתבקשתםהרגשתםאיך-
?מדוע,קלאוקשההיהזהמידהבאיזו-
?שלנוהתכונותאתשנכירחשובמדוע-
.מהכיתהחברעלאועצמיעלאותישהפתיעאושלמדתיחדשמשהו-

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Daf_Bingo.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Bingo_Tchunot_Daf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Bingo_Tchunot.pdf


חבר או חובה
ג-אכיתות:היעדקהל

בקבוק,חובהקלפיוחפיסתחברקלפיחפיסת?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.במעגל ובמרכזו בקבוקנשב 

אתשסובבהתלמיד.התלמידיםלאחדמכווןיהיהשלוהפקקייעצרכשהבקבוק.הבקבוקאתיסובבהראשוןהתלמיד
אתויקריאהחפיסותמשתימאחתקלףיריםששואלהתלמידבחירתופיעל"?חובהאוחבר":אותוישאלהבקבוק
.משימות–חובהאוחברותעלשאלות–חבר:הקלףעלשכתוב

...ימשיךוהמשחקהבקבוקאתיסובבחלקוובתוםהמשימהאתיבצעאויענהוהשאלההבקבוקפוניםאליוהתלמיד

(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?חברילפנישאלהכשנשאלתיביהתעוררההרגשהאיזו-
?החובהקלפיאתלבצעאוהחברקלפיעללענות:יותרקלליהיהמה-
?במשחקעצמיעללמדתימה-
?במשחקחבריעללמדתימה-
?בעיניטובחברמהו-

הרוח נושבת תכונות

? אני? מי
משחק החלפת זהויות

: הכוח שבי
משחק לגילוי חוזקות

:על עצמי
משחק להעמקת ההיכרות

משחק מסלול: באהבה

בינגו תכונות

חזרה לרשימת הנושאיםחבר או חובה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Kalfey_Chaver.pdf


כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

כך או כך

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

ו-אכיתות:היעדקהל

.ריקותפתקיות,"כךאוכך"כרטיסיות?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
,קלףיריםהראשוןהתלמיד."כךאוכך"כרטיסיותערמתשבמרכזובמעגלתשבקבוצהכל.לקבוצותיתחלקוהתלמידים

אתשלהםהפתקיםגביעליכתבוהקבוצהחברישאר.פתקגביעלתשובתואתויכתובבושכתובההשאלהאתיקריא
.יענהתלמידאותושלדעתםהתשובה

.נקודות5יקבל,הראשוןהתלמידלתשובתקרובההכישתשובתומי.שכתבוהתשובותאתיחשפוהתלמידיםכל
.בסבבממשיכים

.ה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר/ובעיקר התלמיד( כי נהנו)כולם ? מי מנצח

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?עצמיאתמכיראניכמהעד-
?אותימכיריםחבריכמהעד-
?קודםידעתישלאחבריעלאועצמיעלחדשלמדתיומההאם-

חזרה לרשימת הנושאים

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Kach_O_Kach.pdf


מכשילוןאו עידודון
ובקבוק,הפתעהקלפי,"מצב"קלפי?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
קלףהואהקלףאם.קלףיריםאחדמספרמשתתף.הסדרלפי,והלאה1-ממספריקבלתלמידשכלכךבקולנתפקד

יתבקשוהואהתלמידיםלאחדמכווןיהיהשלוהפקקייעצרכשהבקבוק.הבקבוקאתויסובבאותויקריאהוא"מצב"
לתלמידמכוונתתהייההבקבוקשלהתחתיתכןכמו.תיארשהואלמצבשקשור"עידודמשפט"הבקבוקלמסובבלומר
נקודותבשתימזכהעידודמשפט.תיארשהואלמצבשקשור"מכשילמשפט"הבקבוקלמסובבלומריתבקשוהואאחר
.אחתבנקודהמזכהמכשילמשפט,הדובראת

הואשיוצאהקלףאם.הלאהוכךקלףמרים,הבקבוקאתמסובב2מספרמשתתף.המספריםסדרלפיבסבבממשיכים
....ועודנוסףתורמרוויחים,תורעלמדלגים,נקודותמורידיםאומוסיפים:בוהכתובפיעלפועלים"הפתעהקלף"

.ה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר/ובעיקר התלמיד( כי נהנו)כולם ? מי מנצח

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?חברכשעודדתיהרגשתיאיך-
?מכשילמשפטלחבראמרתיעתהרגשתיאיך-
?מכשילמשפטאומעודדמשפטליכשאמרוהרגשתיאיך-
?העידודחשיבותמה-
?ולמשפחתילחברייותרטובמעודדלהיותוללמודהעידודאתלשכללאפשרהאם-

חזרה לרשימת הנושאים

כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Idudon_Vemachshilon.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Idudon_Vemachshilon_Haftaha.pdf


משחק מסלול: חיים בסרט
ו-דכיתות:היעדקהל

.וקובייהמשחקחיילי,אישייםדפים,משחקלוח?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.התלמידיםכמספרחייליםותקבלמשחקלוחסביבתשבקבוצהכל.לקבוצותנתחלק

:במצלמהכפתורלביןאירועביןהצטלבותהיאהמסלולגביעלמשבצתכל

מסוימתבמשבצתייעצר,שקיבלהמספרפיעלינועהוא.כיווןבכלהמסלולעללנועמותר.לדרךויצאקובייהיטילהראשוןהתלמיד
...בסבבממשיכיםהלאהוכך.ענהשאלהסוגאיזהעלהאישיהדףגביעללסמןיוכלהואשיענהאחרי.השאלהעלויענה

.הסוגיםמששתשאלותעלשענוהראשוניםה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?הצלחתיכשלאהרגשתיואיך,במשימהכשהצלחתיהרגשתיאיך-
?פחותואיזהעבורייותרקלהיההמשימותכפתורימביןאיזה-
?לנולסייעיכולהההפעלהכפתוריששתעםההיכרותאופןבאיזה-
?במשחקאותיהפתיעמהאועצמיעללמדתימה-

?איך תיפתר הבעיה: כפתור קדימה-?מה כדאי לעשות: כפתור הפעל-
?אילו מחשבות עולות בי כעת: כפתור השהייה-?מה לא כדאי לעשות: כפתור מחק-
איזו הרגשה יש לי כעת לגבי המצב ומה  (: הגדל או הקטן)כפתור זום -?מה אפשר היה לעשות אחרת: כפתור אחורה-

?ארגיש מחר

חזרה לרשימת הנושאים

כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Haim_Beseret_Luach.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Haim_Beseret_Ishi.pdf


לסיכום תקופה: סולמות ונחשים

.וקובייהמשחקחיילי,משחקלוח?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
פיעלבמסלוליתקדמוהתלמידים.התלמידיםכמספרחייליםותקבלמשחקלוחסביבתשבקבוצהכל.לקבוצותנתחלק

.הסיוםמשבצתועדההתחלהממשבצת,קובייהובהטלתתור
.למטהיורדים:חץמשבצת-
.למעלהמטפסים:סולםמשבצת-
.שאלהעלעונים:צהובהמשבצת-
.לאחרונהכךהרגשתי10עד1-מכמהומספריםעליהשכתובהרגששםאתקוראים:תכלתמשבצת-

.הסיוםלנקודתשהגיעוהראשוניםה/התלמידובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?המשחקבעקבותביהתעורררגשאיזה-
?לכיתהמחברימישהועלאועצמיעלאותיפתיעהאוחדשלמדתימה-
?התקופהבתוםלהוקירארצהמהאתאולהודותארצהמהעל-

כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

חזרה לרשימת הנושאים

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Sulamot_Venechashim_Luach.pdf


לספור בלב זה משחק ילדים
ו-דכיתות:היעדקהל

?נשחקאיך
אחריו."אפס":בקולויאמרהמספריםרצףאתיתחילהתלמידיםאחדקבוצהבכל.במעגליםונשבלקבוצותנתחלק

.מראשתכנוןללאעשרעדמאחדהמספריםאתלמנותצריכההקבוצה
.אחריויאמרמספרשאמרהתלמידלידשיושבשתלמידאסור-
.פעמייםמספראותועללחזוראסור-
.מהתחלהמתחילים,ביחדמספראומריםיותראושנייםאם-
.מראשלתכנןאסור-

(נהנוכי)כולם?מנצחמי
.כשהקבוצה מצליחה לספור מאפס עד עשר לפי הסדר ולפי החוקים? איך מנצחים

...וכך הלאה12קובעים לספור עד ? אם מצליחים

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?המשחקבמהלךהרגשתיאיך-
?להמתין?להתאפקקשהאוקלליהיהמידהבאיזו-
?במשחקלהצליחמנתעלצריךמה-
?במשחקלהצליחמנתעללעשותה/צריכאנימה-
?להצליחמנתעלמהקבוצהדרושמה-

כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

חזרה לרשימת הנושאים



משחק השקט
ג-אכיתות:היעדקהל

סטופר?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
כלזמןכמהבסטופרלמדודויתחיל"מעכשיו"–יאמרהתלמידיםאחדקבוצהבכל.במעגליםונשבלקבוצותנתחלק

נעצור,מילהאושיעול,צחוקכולל–כלשהוצלילישמיעהתלמידיםשאחדברגע.מוחלטבשקטלהיותמצליחההקבוצה
.שלנוהקבוצתיהשיאאתלשבורשובוננסה,הפעםבשקטהיינוזמןכמהונבדוקהסטופראת

(כי נהנו)כולם ? מי מנצח

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?המשחקבמהלךהרגשתיאיך-
?להמתין?להתאפקקשהאוקלליהיהמידהבאיזו-
?במשחקלהצליחמנתעלצריךמה-
?במשחקלהצליחמנתעללעשותה/צריכאנימה-
?להצליחמנתעלמהקבוצהדרושמה-

כך או כך

מכשילוןאו עידודון

: חיים בסרט
משחק מסלול

:סולמות וחיצים
לסיכום תקופה

לספור בלב 
זה משחק ילדים

משחק השקט

חזרה לרשימת הנושאים



ציור בהמשכים
.צבעים,טושים,דפים?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.במעגליםונשבלקבוצותנתחלק

תקשורתללא,בשקטלעבודיש:הןההוראות.משותףציורלציירהתלמידיםאתננחה.שולחןסביבתשבקבוצהכל
...בכללולאבכתבלא,סימניםולאמיליםלא,סוגמשום

.הלאהוכךהואאףציורפריטשיוסיףהשנילתלמידהלאהאותוויעבירהדףגביעלמסויםפרטיציירהראשוןהתלמיד
.עליוולדברבציורלהתבונן,לעצורהתלמידיםאתנזמיןדקותכעשריםאחרי

(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?הציורבזמןהרגשתיאיך-
?ביחדאולבדלציירמעדיףאניהאם-
?חבריםעםלעשותמעדיףאניפעולותואילולבדלעשותמעדיףאניפעולותאילו-
?שיצרנוהציורעלדעתימה-

ציור בהמשכים

ציור משותף

מוביל מובל

סיפורו של סיפור

":  אני רואה אותך"
משחק קלפים

חזרה לרשימת הנושאים



ציור משותף
ג-אכיתות:היעדקהל

.צבעים,טושים,דפים?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
לצייריתבקשוהזוגבני,שקטעלתכריזכשהמורה.ביניהםהשולחןעלשיונחגדולניירגיליוןיקבלזוגכל.לזוגותנתחלק

.תקשורתכלוללאביניהםשיחללאמשותףציור
.עליוולדברבציורלהתבונן,לעצורהתלמידיםאתנזמיןשעהכרבעאחרי

(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?הציורבמהלךאצליהתעוררורגשותאילו-
?חבריעםלדבריכולתללאמשותףציורלציירקלאוקשהליהיהמידהבאיזו-
?ומרגישחושבאנימה–בציורמתבונןכשאני-
?שליהזוגבת/לבןלומרליחשובמה-

חזרה לרשימת הנושאים

ציור בהמשכים

ציור משותף

מוביל מובל

סיפורו של סיפור

":  אני רואה אותך"
משחק קלפים



מוביל מובל
.ובטיחותילהליכהנוחשטחנבחר?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
:נתחילאזורקאותוונדגיםהמשחקאתלתלמידיםנסביר.לזוגותנתחלק

אותווינחהאותויוליך"המוביל"הזוגבן."המובל"בתפקידיהיההוא.עיניואתלעצוםיתבקשהזוגמבניאחד,זוגבכל
.המורהשתבחרהסיוםנקודתלקראתבבטחה

.בתפקידיםמתחלפים,אחדסבבבתום.זוגותביןכתחרותגםהפעילותאתלערוךאפשרובטוחפתוחהשטחאם

.ראשוןשהגיעוהזוג(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?כמובלאוכמוביל,בטחוןיותרחשתימהתפקידיםבאיזה-
?חברות?שליטהתחושת?בטחוןתחושתלביןהמשחקביןהקשרמה-
?הזהבמשחקעצמיעלמפתיעאוחדשלמדתימה-
.חבריעללסמוךליעוזרמה-

חזרה לרשימת הנושאים

ציור בהמשכים

ציור משותף

מוביל מובל

סיפורו של סיפור

":  אני רואה אותך"
משחק קלפים



סיפורו של סיפור

?נשחקאיך
.בחוץלחכותלצאתשמוכניםמתנדביםארבעהתבחרהמורה

...ממציאשהואסיפור,לושקרהמשהו:לספרירצהשהואקצרסיפורעללחשוביתבקשבכיתההתלמידיםאחד
...שמות,שעות,מקומותכגוןרביםפרטיםלכלולהסיפורעל

.סיפורואתולכיתהלויספרוהמספרלכיתהיכנסבחוץשמחכהאמשתתף-
.פרטכללזכורוישתדלהיטבלויאזיןאמשתתף-
.ששמעהסיפוראתולכיתהלויספראומשתתףלכיתהיכנסבחוץשמחכהבמשתתף-
למשתתףעדהלאהוכךגלמשתתףהסיפוראתיעבירובהמשך,פרטכללזכורוישתדלהיטבלויאזיןבמשתתף-

.האחרון
.לסיפורקרהמהיחדונבדוקלמשתתפיםנודההסבבבסוף

.נוסףסבבנערוךזמןיהיהאם

.(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?דומהנשאר?השתנההוא?המקורילסיפורקרהמה-
?דומהלהישאראולהשתנותלסיפורגרםמה-
?שלנוהיומיוםחייעלהזהמהמשחקללמודאפשרמה-
?אישיבסיפוראתכםכמשתפיםלכםקורהמה-

חזרה לרשימת הנושאים

ציור בהמשכים

ציור משותף

מוביל מובל

סיפורו של סיפור

":  אני רואה אותך"
משחק קלפים



משחק קלפים": אני רואה אותך"
.והיכרותשיתוףקלפיחפיסת?מראשנכיןמה

?נשחקאיך
.לעיןוגלוייםפרושים'השיתוףקלפי'כשבתווךבקבוצותאובזוגותישבוהתלמידים

.עצמולגבי,שואלשהקלףמהעלויענהקלףיריםתלמידכל,תורלפי-ראשוןסבב-
.לימינושיושבהחברלגבי,שואלשהקלףמהעלויענהקלףיריםתלמידכל,תורלפי-שניסבב-

נערוך,במליאה,מכןלאחר.הקלפיםבעזרתשאלותזהאתזהלשאולדקותחמשיקבלזוגכל:בזוגותנוספתאפשרות
שלוהזוגאתיזכהמדויקתתשובהשיענהמיכל.הזוגבתאובןאודותשאלותשתלמידיםאתנשאל."זוגותחידון"

.בנקודה

.ביותרהגבוההנקודותמספראתשצברוהזוגבניובעיקר(נהנוכי)כולם?מנצחמי

המשחקבתוםחברתי-רגשילשיחנקודות
?עצמכםעללחבריכםסיפרתםכאשרבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?עצמועלסיפרמהכיתהחברכאשרבכםהתעוררההרגשהאיזו-
?יותרעליהםולדעתתהלכיחבריעםההכרותאתלהעמיקחשובמדוע-
.חברעלאועצמיעלהיוםשלמדתיומפתיעחדשמשהו-

חזרה לרשימת הנושאים

ציור בהמשכים

ציור משותף

מוביל מובל

סיפורו של סיפור

":  אני רואה אותך"
משחק קלפים

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Summer_School/Ivrit/Shituf_Vehekerut.pdf

