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 אוסף משחקים ופעילויות בנושא שליפה
 

 משחקי תנועה לחיזוק תיפסה מרחבית

)בובה, כדור( -מניחים חפץ  

 ומבקשים מהילד למשל:

"הנח את כף יד ימין על הכדור:-  

 "הנח את כף רגל שמאל מתחת לדובי".

ומנסח הנחיות מתאימות. והילד מבקש מאיתנוהנחיה במתחלפים   

 לילדים גדולים יותר:

 -כדור, שמאל -ימין -חפצים. )למשל 4הילד יושב במרכז ומארבע צידיו מניחים 
קוביה( -אחורה ספר -דובי, קדימה  

לומר מצד ימין נמצא הכדור.הילד ועל  -"ימין" : מכריזהמבוגר   

שהפעם כך עם החפצים,  לאחר מכן הילד משנה כיוון ושוב אומרים את הכיוון
  נמצאים באופן שונה.

 

 משחק הבלש.

 כל משתתף בוחר חפץ שבחדר.

 מטילים קוביה ומתקדמים בלוח המשחק.

לומר משפט עם מילת היחס להתקדם בהתאם ועל המשתתף שזרק את הקוביה 
 לפי המספר שקיבל המתייחס לחפץ שבחר.

 מעל .1
 מתחת .2
 ימין .3
 שמאל .4
 לפני .5
 אחרי .6

הוא אומר: החפץ שבחרתי  4הכדור וקיבל את המס' )בחר בליבו את  -למשל
 .נמצא משמאל לכורסא )מתייחסים לנקודת המבט של השחקנים.(
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בהתקדמות זוכה הוא גילה  אםעל השחקן השני לגלות את החפץ בניחוש אחד. 
 מנצח הראשון שהגיע לקצה המסלול. בשני צעדים נוספים.

 

 : מורה ותלמיד 10פינג פונג  •
כרטיס עם אוסף תמונות ממשחק לוטו או תמונות מנושא משותף לוקחים  •

 כמו מטבח, כלי נגינה וכו'.
שבחר. כל כל אחד בתורו  אומר משפט הקשור לתמונה או למילה  •

 משפט מזכה בנקודה.
 יותר משפטים לתמונה מזכים ביותר נקודות. •
 נקודות. 10מנצח הראשון שהגיע ל •

החפץ, לאופן השימוש בו, לצורתו, המשפטים יכולים להתייחס: לתפקיד 
 צבעו, למשפח מילים אליה שייך ועוד.

 סיפור הפרטים הקטנים •
 מציגים תמונה שיש בה מספר פריטים הקשורים לאותו שדה סמנטי. •
למשל תמונות עם אביזרי מטבח, תמונה ובה דמויות שונות המבצעות  •

 פעילויות שונות וכו'.
משפטים בהם משתמש בכמה משפט או כמה  כל משתתף בתורו אומר •

 שיותר מילים שונות הקשורות לתמונות.
מש בכמה שיותר שתנקיף בעיגול כל תמונה שהשתמשנו בה. מנצח מי שה •

 מילים.

 

אומרים מספר תכונות שנקבע מציגים תמונה או מילה,  -"המסך עולה" •
מראש או ע"י הטלת קוביה ל"העלאת המסך" וזכייה בנקודה או בכרטיס 

 תמונה.המילה או ה

 זיהוי החפץ בעזרת שאלות: כן, לא . -משחק הפוך •
 -המשתתף צריך להסביר לנו מילה שהגריל ועלינו לגלות -טאבו •

 מתחלפים.
המשתתף צריך להסביר לנו מילה שהגריל ועלינו  -טאבו למתקדמים •

 לגלות אך הפעם אסור להשתמש במילים מסויימות.
•  

 פעילויות שדה סמנטי •

תוך כדי התקדמות במקל הילד אומר מילים הקשורות למילה הנאמרת לו 
 . או תוך כדי זריקת כדור ותפיסתו , חישוק גיסרו

 נכוון את הילד לומר מילים ממספר תחומים.

לדוגמה: אם במילה אוכל הילד אומר רק שמות מאכלים נכוון אותו לומר: 
ם אוכלים, כלי אוכל, קטגוריות אוכל ) מרקים, ממתקים, בשרי, מקומות בה

 אין נכון או לא נכון, המטרה הרחבה והעמקת השליפה. חלבי(.
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: חום, אדום, ריקוד, ספורט, בריאות, מנטי רחבסעם מילים לשדה  דוגמאות
.טיול מדינהאוהל, שמחה, ירידה, כוכב, מגורים, מוזיקה, מחשב,   

 משחק החידונאי: •

 שונות לתמונה או מילה.הילד מחבר  חידות ברמות קושי 

 תהיה למעשה עם ההגדרה הטיפוסית. -שאלה קלה

 יהיו עם רמזים רחבים יותר. -שאלה בינונית וקשה יותר

 הילד מתאמן על רמת הדיוק בהגדרת המושג.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 סכמות לשוניות:

 מורפולוגיות:  

 זכר נקבה, יחיד רבים. •
 מילות יחס •
 עבר, הווה, עתיד. •
 .שורשי  מילים •
 שפט פשוט, משפט מחובר, משפט מורכב.מ -תחביר •
 משפטי ניגוד, משפטי השוואה, סיבה ותוצאה וכן הלאה. •
 חרוזים. •

 

 סכמות סמנטיות:

 מילים מאותה קטגוריה למשל: כלי נגינה, כלי כתיבה. •

 דברים עגולים, מילים הקשורות לקיץ. -מילים בעלי מכנה משותף •

 סכמה של משפט לא הגיוני/ מצחיק. •

 סכמות סדרות ורצפים

סדרות לדוג: ימי השבוע, עונות השנה, חודשי השנה. -סכמות  

.סדר האחים במשפחה, מספרים  

 

 פעילויות לסכמות מבנה משפט

 מילים( 3למשל בהשלמת משפט פשוט: ) •

 אמא קנתה....
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 נסענו בשבת ל...

 סבתא בשלה...

 הלכנו לים וראינו...

מילים( 5-4השלמת משפט עם שני פריטים )משפטים ב  

 יעל לבשה .... ו....

 דני שיחק עם ...ו עם....

מילים( 8-5יצירת משפט מורכב:     )משפטים עם   

 דני נסע לים ושיחק בחול.

   

 הילד משלים את המשפט מפרי דמיונו ומניח •

 ים במשפט.קוביות במגדל לפי מספר המיל 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פעילויות לחיזוק סדרות וקטגוריות

 

 סדרות

 חודשי השנה הלועזית., חודשי השנה העברית, ימי השבוע, מספר סודר •
 ימין, שמאל, לפני אחרי. -כיוונים, עונות השנה •

 חיבור משפט באמצעות שני עוגנים •

 מילה ומילת קישור.
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 למתקדמים: לומר את הסדרה הפוך. •
שליפת מילים על פי קטגוריה: פירות וירקות, חיות, כלי קטגוריות:  •

נגינה,  מילים בקשורות לקיץ, חפצים בצבע לבן, שמות שחקנים, מילים 
 ב.-לפי סדר הא

•  

 
 
 

 סדרה + קטגוריה. שלב ב:

 למשל כלב אחד, שני חתולים...  •
בקומה הראשונה גר ארנב בקומה השנייה גר מספר סודר +חיות   •

 חתול. 
ביום ראשון הזברה לבשה פיג'מה, ביום שני  : ימי השבוע+ פריטי לבוש •

 הזברה לבשה חולצה..
בחודש תשרי ניגנו בחליל, בחודש  : חודשי השנה העברית+ כלי נגינה •

 חשוון תופפנו בתופים.
בינואר שיחקנו בטניס בפברואר : חודשי השנה הלועזית + ענפי ספורט •

 שיחקנו כדורסל
)לחזור על הסדרה הקבועה לפחות : עונות השנה + מקומות בארץ •

 פעמיים(.

 
 ף במקוםכתיבה לפי איברי גו

ן המשחקים, אולם הספורט, , שם מדינה חוף הים, גדוגמא למקומות: שם עיר
 , על יד הנחל.שמורת טבע במשרד, קולנוע, קניון, 
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 פעילויות לחיזוק "פריטים" )ע"י העשרת שפה רגשית(

כל אחד בתורו בוחר אימוג'י ומחבר משפט בו הוא משתמש במילת  •
 הרגש.

כל אחד בתורו מתאר אירוע שקרה והשני צריך לגלות לאיזה אימוג'י  •
 התכוונו.

בצורות . בוחרים משפט קבוע כמו: דני בוא לשולחן" ואומרים אותו 3 •
שונות לפי האימוג'י. כיצד נאמר את המשפט בטון רגזני? בטון חולמני? 

 בטון חגיגי? 
 דוגמאות למשפטים נוספים: "אנחנו נוסעים לים". •
 " אפשר לקבל עיפרון בבקשה?" •

 
 

 פיתוח חשיבה רוחבית:

 מה קורה פה?

 מה עוד יכול להיות שקורה פה?

 

 שטף ורצף.

 .ש בשעוני חולשימו •

 .שימוש במבנים המעודדים אמירה רצופה •

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
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 לסיום,
 פגש במפגש הבוקר.יהיה נעים להכיר ולה

כבר עכשיו עם שתוכלי כבר ליישם מקווה שנתרמת וקיבלת ערך וכלים 
 ילדייך או תלמידייך.

 
 מטעם עץ החשיבה, נוספותבפעילויות  אשמח לפגשך

 
 לומדים וצומחים,

 שלומית לויט
 עץ החשיבה

 
 

052-8985190 
 

089722785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החשיבה.עץ  -רות לשלומית לויט שמומך זה במסכל הזכויות 
ום גורם פרטי, חינוכי או מסחרי לשעתיק, להדפיס, לשכפל, להפיץ אין לה

 .ללא אישור בכתב
 


