
קפיצות הצלבה
קפיצות מתחלפות של יד ורגל נגדית ידועות בתרומתן לאיזון קשרי מוח- גוף ולויסות 

קשיים  בקשב וריכוז. קפיצות אלו אינן בהכרח קלות במיוחד לילדים בגילאי 5-6. תחילה 

הדגימו לילד את הקפיצה הבאה: הושיטו יד שמאל ורגל ימין קדימה. והחליפו ביניהן תוך 

כדי קפיצה, כך שלאחר הקפיצה הבודדת יד ימין ורגל שמאל תהיינה קדימה. קפצו קפיצה 

אחת כזו ועצרו. בקשו מהילד לנסות.

טפיחה קלה על האיברים שנדרש להושיטם קדימה תרמוז ותעזור לילד להתארגן גופנית. 

אפשר גם  להדביק מדבקות בצבעים זהים על האיברים הנגדיים והילד צריך לקפוץ בכל 

פעם ,כך שעל פי ההכרזה שלכם צבע אחר יהיה מלפנים בכל פעם. נסו להגיע בהדרגה 

לרצף של 3 קפיצות מתחלפות, 5 קפיצות, 10 קפיצות ולאחר מכן בקפיצות של 10. 

יש לשמור על ההצלבה ולשים לב שהאיברים לא משנים כיוון. 

 התמדה בפעילות זו כ3-4 פעמים בשבוע תורמת לאיזון וויסות גופני.

כדור צמר
מפזרים כמה כסאות בחדר או בגינה. לוקחים כדור צמר וקושרים את קצהו לאחד הכיסאות. מעבירים את 

הכדור בין רגלי הכיסאות כך שנוצרת רשת בעלת לפחות 5-6 מיתרים.

נסו לזחול מתחת החוטים מבלי לגעת בהם.

נסו לעבור מעל החוטים בתוך המרובעים שנוצרו מבלי לגעת בחוטים עצמם.

בסיום המשחק, נסו לחזור אחורנית ופרמו את החוטים עד שחוזרים שוב אל הקצה.

למתקדמים- אפשר ליצור רשת מכמה כדורי צמר.

 לפיתוח חוש ההתארגנות הגופנית וההתמצאות במרחב.
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כותבים בעזרת חול
ציירו ציור או כתבו מילה בעזרת דבק שקוף . כעת פזרו חול על הדף. מה קיבלנו?

 לפיתוח מיומנויות תחושה וכתיבה.

תופסת אותיות
שחקן אחד מכריז אות.

שאר המשתתפים צריכים לרוץ ולאחוז בחפץ המתחיל באותה אות, או שיש בו את האות הזו.

 לחיזוק מיומנויות שליפה וחשיבה מהירה והפרדת מילים וצלילים במילה.

 

הליכה על כריות
יוצרים על הרצפה מסלול כריות בגבהים שונים.

הילד הולך במהירות על הכריות- זהירות, אסור ליפול או לאבד שיווי משקל.

למתקדמים: נמסור לילד כדור או בלון אורז תוך כדי הליכה על הכריות. 

מי תופס מבלי ליפול?

 פעילות לחיזוק שיווי משקל והקורדינציה.

רשימת קניות
תלויה לכם רשימת קניות על המקרר? נזכרתם במשהו שצריך להוסיף לרשימה? 

בקשו מהילד לכתוב את הפריט. באיזו אות מתחיל החלב? הגבינה?

אייתו לילד את המילים לפי הצורך.

 לפיתוח יכולות כתיבה וקריאה
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10 משבצות
אביזרים: חרוזים , קוביות, או גרעיני שעועית יבשה.

קוביה עליה מדבקות +1, -1, +2, -2, +3, -3.

הכנת המשחק: כל משתתף מצייר מלבן ומחלק אותו לעשר משבצות )שתי שורות של חמש(

אופן המשחק: כל משתתף מטיל בתורו קובייה. עליו להניח חרוזים בתוך המשבצות על פי מה שצוין בקוביה. 

לדוגמא אם קיבל + 1, הוא צריך להוסיף חרוז אל אחד מריבועי המלבן.

אם התקבלה בקוביה הנחייה לא אפשרית, לדוגמא על הלוח נמצאים שני חרוזים ובקובייה קיבל -3, התור 

עובר. מסיים מי שמילא ראשון את כל המשבצות במלבן שלו.

 לפיתוח מיומנויות חשבון, מבנה מספר עשר.

מי מנחש כמה יש?
לוקחים ששה או יותר חרוזים או גרעיני שעועית יבשה.

מבקשים מהילד לספור את כל הכמות.

מסתירים את החרוזים בכפות הידיים, בכל יד כמות אחרת.

מציגים בפני הילד את כמות החרוזים ביד אחת

והוא צריך לנחש )או לחשב( כמה יש ביד השנייה.

בוא נבדוק האם גילית נכון? פותחים את כף היד השנייה ובודקים.

בהמשך אפשר לשנות את הכמויות לשמונה או עשרה חרוזים בסך הכול.

להתחלף. הילד מחביא את החרוזים, מציג בפני המבוגר כף יד אחת ושואל כמה יש ביד השניה.

 לפיתוח מיומנויות חשבון וחישוב בעל פה.
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טלפון 
הילד מכין בעזרת ההורה דף קשר ובו רושם את השמות ומספרי הטלפון של:

אימא

אבא

אח גדול

סבא

סבתא

החבר/ה הכי קרוב/ה

 הילד מחייג למי שבוחר מתוך הרשימה, איזה כיף, אפשר כבר לסמוך עליו!

מציירים שמיניה
ההורה מצייר על דף שמינית אינסוף צבעונית )שמונה “שוכב”(.

הילד צריך לעבור על המסלול בעיפרון או צבע בקצב זורם וקולח. אין צורך        

להקפיד על דיוק רב לפי קו השמינייה, אלא לשמור על כיוון כללי של התנועה    

בהתאם למסלול.

לאחר כמה סיבובים כאלו , נשלב פעולה נוספת. לדוגמא: נסה להגיד 5 

שמות 

של חיות. מאלו אותיות מורכב השם שלך? ספור עד 20 קדימה ואחורה.

 לפיתוח מערכת ההצלבה )חציית קו אמצע(, שטף כתיבה וקורדינציה.

מודדים בעזרת סרגל.
בואו נכיר את הסרגל.

אלו מספרים מצויים בו? האם הם מסודרים לפי הסדר?

נמדוד את העיפרון. את המחק. מי יותר ארוך?
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שלוף קלף
אביזרים: קלפים עם מספרים מ 1-9. )ארבעה מכל מספר(

מחלקים את כל הקלפים בין המשתתפים. כל משתתף בודק את קלפיו ומוריד 

את כל הזוגות שסכומם עשר. לאחר מכן פונה לשחקן משמאלו ומושך קלף. אם 

הקלף שמשך יוצר זוג השווה לעשר עם קלף אחר שבידו, הוא מוריד את הזוג 

לשולחן. מנצח הראשון שסיים ליצור זוגות עם כל הקלפים שלו.

קלפי מספרים
אביזרים: כ 20 קלפי מספרים  מ 1-10.

מחלקים 8 קלפים לכל משתתף ואת הקלפים הנותרים שמים בערימה מרכזית.

המשתתף הראשון בתורו מרים קלף מתוך הערימה ומניח על השולחן.

לאחר מכן, הוא מחפש אצלו ביד קלף הגדול באחד מהקלף שהניח על השולחן. אם מצא הוא מצרף אותם 

לזוג וממשיך ומרים קלף נוסף מהקופה, כך עד שאין לו עוד קלף מתאים והתור עובר.

מנצח הראשון שסיים את כל הקלפים.

אפשרות ב’: נקבע בתחילת המשחק שנחפש אצלנו קלף הקטן באחד )או יותר( להניח על הקלף מהערימה. 

)כדי להקל על הילדים אפשר להכין דף ובו רצף המספרים שהילד יוכל להיעזר בזה.(

ציור על פי הוראות
המבוגר והילד יושבים גב אל גב.

כל אחד  מחלק את הדף לשניים ומצייר בצידו שלושה פריטים במקומות שונים על פני חצי הדף. )לדוגמה, 

ריבוע, קו מפותל, את הספרה 3(.

לאחר מכן עליו לתאר לשני היכן נמצא כל פריט, והמאזין צריך לצייר על פי ההוראות.
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למשל ציירתי ריבוע במרכז הדף, מעליו נמצא קו מפותל ירוק ומצד ימין למטה את המספר 3.

בין פריט לפריט יש לעשות הפסקה קלה כדי שהשחקן המאזין יוכל לצייר.

 לפיתוח מיומנות הקשבה להוראות ותפיסה מרחבית.

כתיבה על גב
מציירים על גבו של הילד בעזרת האצבע.

אפשר לצייר אותיות, מספרים, ציורים, וצורות )שמש, בית, חייכן( והילד צריך לגלות מה ציירנו.

מתחלפים- הילד מצייר לאימא על הגב.

 פעילות לויסות תחושתי, זיהוי אותיות וצורות במרחבים שונים.

חורזים חרוזים
מצאו חרוז למילה: נחש

מטריה, בלון, עפרון, אופניים, תפוז, עץ.

המציאו זוגות חרוזים נוספים.

אפשר להמציא מילים מצחיקות ומוזרות.

 לפיתוח מיומנויות שפה, שליפה מהזיכרון וכושר המצאה.

עולם הפוך
מה ההפך של המילים: יום, בוקר, כהה, ארוך, רחב, גדול, גבוה, רועש, צעיר, חכם, 

מצחיק, לבן, רטוב, חדש, ישר, פתוח, צומח, מחוספס, נקי, חרוץ, עקשן, עמוק.

בקשו מהילד לשאול אתכם חידות.
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