
 
 

 

 אוסף משחקים ופעילויות בנושא שליפה 

 

 משחקי תנועה לחיזוק תפיסה מרחבית 

 :ומבקשים מהילד למשל ) )בובה, כדור - מניחים חפץ

 ."הנח את כף רגל שמאל מתחת לדובי" :הנח את כף יד ימין על הכדור"-

 .מתחלפים בהנחיה והילד מבקש מאיתנו לבצע פעולות ומנסח הנחיות מתאימות

 

 :לילדים גדולים יותר 

דובי משמאל, ספר  , כדור מימן משלל חפצים. ) 4הילד יושב במרכז ומארבע צידיו מניחים  

 מלפנים וקוביה מאחור(. 

 .ועל הילד לומר מצד ימין נמצא הכדור - המבוגר מכריז: " ימין"

כך שהפעם החפץ שלפניו שונה מזה של הפעם הקודמת ,  לאחר מכן הילד משנה כיוון 

 . ושוב אומרים את הכיוון עם החפצים

 

 משחק כיוונים בחדר שלי 

 מטילים קוביה ומתקדמים בלוח המשחק

על המשתתף שזרק את הקוביה להתקדם בהתאם ולומר משפט עם מילת היחס לפי  

 המספר שקיבל עם מילת הכיוון שהגריל בקוביה. 

 מעל  .1

 מתחת  .2

 ן ימי  .3

 שמאל .4

 לפני  .5

 אחרי  .6

 למשל: התמונה נמצאת מעל השולחן. 

 

 

 

 

 



 
 

 משחקי לחיזוק אוצר מילים והגדרות מושגים 

   :מורה ותלמיד   10פינג פונג  

לוקחים כרטיס מאוסף תמונות ממשחק לוטו או כל תמונה אחרת שיש בה פריט מרכזי  

 אחד.

 .משפט מזכה בנקודהכל אחד בתורו אומר משפט הקשור לתמונה או למילה שבחר. כל 

 משפטים.   10/ 8ממשיכים עד שמגיעים ל

צבעו, למשפחת   ,המשפטים יכולים להתייחס: לתפקיד החפץ, לאופן השימוש בו, לצורתו

 .מילים אליה שייך ועוד

   - המסך עולה" "

מציגים תמונה או מילה, אומרים מספר תכונות שנקבע מראש או ע"י הטלת קוביה  

 .קודה או בכרטיס המילה או התמונהל"העלאת המסך" וזכייה בנ

 זיהוי החפץ בעזרת שאלות: כן, לא.   - משחק הפוך

  .מתחלפים -המשתתף צריך להסביר לנו מילה שהגריל ועלינו לגלות  - טאבו

 

 פעילויות שדה סמנטי  

 רת  הילד אומר מילים הקשורות למילה הנאמ 

מקל סרוגי, חישוק או  הילד אומר מילים הקשורות למילה הנאמרת לו תוך כדי התקדמות ב

 .תוך כדי זריקת כדור ותפיסתו

 .נכוון את הילד לומר מילים ממספר תחומים

מקומות בהם   :לדוגמה: אם במילה אוכל הילד אומר רק שמות מאכלים נכוון אותו לומר

חלבי. וכו'( המטרה הרחבה   ,אוכלים, כלי אוכל, קטגוריות אוכל ) מרקים, ממתקים, בשרי

 .השליפהוהעמקת 

אוהל, שמחה,   ,דוגמאות עם מילים לשדה סמנטי רחב: חום, אדום, ריקוד, ספורט, בריאות

 .ירידה, כוכב, מגורים, מוזיקה, מחשב, טיול מדינה

 

 :משחק החידונאי 

 .הילד מחבר חידות ברמות קושי שונות לתמונה או מילה

 .תהיה למעשה עם ההגדרה הטיפוסית - שאלה קלה

 יהיו עם רמזים רחבים יותר  - יותר  שאלה בינונית וקשה

 .הילד מתאמן על רמת הדיוק בהגדרת המושג

 

 



 
 

 

 :סכמות לשוניות

 פעילויות לסכמות מבנה משפט 

 מילים(   3למשל בהשלמת משפט פשוט: ) 

 אמא קנתה.... 

 נסענו בשבת ל... 

 סבתא בשלה... 

 הלכנו לים וראינו... 

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

 יעל לבשה .... ו.... 

 דני שיחק עם ...ו עם.... 

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

 דני נסע לים ושיחק בחול. 

 הילד משלים את המשפט מפרי דמיונו ומניח קוביות במגדל לפי מספר המילים במשפט 

 

 .חיבור משפט באמצעות שני עוגנים מילה ומילת קישור 

 צעות שני עוגנים חיבור משפט באמ

 מילה ומילת קישור.

 

 

 

 חברו כמה שיותר משפטים הקשורים לתמונה עם המילה בגלל ש.... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 שילוב סכמות ,קטגוריות וסדרות 

 : סדרות שלב א' 

 מספר סודר   •

 ימי השבוע:  •

 חודשי השנה העברית:   •

 חודשי השנה הלועזית.  •

 עונות השנה.   •

 אחרי. ימין, שמאל, לפני   - כיוונים •

 למתקדמים: לומר את הסדרה הפוך.  •

: שליפת מילים על פי קטגוריה: פירות וירקות, חיות, כלי נגינה,  מילים  קטגוריות  •

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

 

 סדרה + קטגוריה. שלב ב':   •

 למשל כלב אחד, שני חתולים...   •

 סדרות  •

 הראשונה גר ארנב בקומה השנייה גר חתול.   מספר סודר +חיות  בקומה •

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

 לבשה חולצה.. 

חודשי השנה העברית+ כלי נגינה בחודש תשרי ניגנו בחליל, בחודש חשוון תופפנו   •

 בתופים. 

ואר שיחקנו  חודשי השנה הלועזית + ענפי ספורט בינואר שיחקנו בטניס בפבר •

 כדורסל 

 עונות השנה + מקומות בארץ )לחזור על הסדרה הקבועה לפחות פעמיים(. •

•  

 קטגוריה + קטגוריה  שלב ג':   •

 ביוון אכלתי אבטיח, בצרפת אכלתי מלון וכו'.   - מדינה+ שם פרי •

 עיר + חיה/ משחק •

 בעל מקצוע + כלי עבודה. הנגר ניסר במסור. •

 



 
 

 בלבולים שלב ד:   •

•  

מנהג הקשור לחג אחר. לדוגמא: בראש השנה אכלנו ארוחה  חגי ישראל+  •

 מפסקת. בסוכות סובבנו סביבונים. 

 משפטים לא הגיוניים והפוכים: לכבשה יש קרניים, הדג שוחה ביבשה.  •

 

 כתיבת חוויה  לפי איברי גוף  

 ,דוגמאות  למקומות: שם עיר, שם מדינה חוף הים, גן המשחקים, אולם הספורט

 .קולנוע, קניון, שמורת טבע, על יד הנחלבמשרד, 

 

 

 

 . העשרת שפה רגשית ל פעילויות  

 הדמויות האלו הסתובבו בחוף הים כשלפתע גילו ארגז גדול מוטל  

 על החול. 

 מה אמר האיש מלא המרץ?  •

 מה ענה לו האיש המהורהר?  •

 מה עשה האיש הכועס?  •

 מה חשב האיש החשדני?  •

 הארגז ומה  תוך כדי? מי לדעתך הראשון שפתח את   •

 

 

 



 
 

 

 שטף ורצף. 

 שימוש בשעוני חול 

 .שימוש במבנים המעודדים אמירה רצופה • .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,לסיום 

מקווה שנתרמת וקיבלת ערך וכלים שתוכלי   .היה נעים להכיר ולהיפגש במפגש הבוקר

  .כבר ליישם כבר עכשיו עם ילדייך או תלמידייך

  ,בפעילויות נוספות מטעם עץ החשיבה אשמח לפוגשך

 הקליקו כאן  - ס הוראה מותאמת בשיטת עץ החשיבהורלפרטים אודות ק

 

 ומדים וצומחים, ל

 שלומית לויט עץ החשיבה  

 052-8985190 089722785 

 

 

 

 

 

  - אין להעתיק, להעביר, לשכפל, להפיץ קובץ זה ללא אישור בכתב משלומית לויט •

 עץ החשיבה.  

 ודה ת

http://lomdiml.co.il/sylabus

