
 

 
 
 
 

 יצירת משחקפעילות  דוכן
 מומלץ כתחנה אחרונה –סיכום כללי  נושא בשמיטה:

התלמידים יכינו משחק המסכם את ההלכות, בו ניתן לשחק  מהלך הפעילות באופן כללי:
 שוב ושוב עם המשפחה.

 הכנה מוקדמת:
 הבסיס למשחקים לכל תלמידהדפסת 

 בינגו רב פעמי :משחק לשכבה הצעירה

 )בנספחים( :לכל תלמידאביזרים למשחק 

 4  3לוחותX3 ( 4-6כמספר המשתתפים הרצוי) 

 4  כרטיסים  16כל  -כרטיסים ריקים )בגודל של המשבצות בלוחות(  16סטים של
יודפסו על דף בצבע אחר )עדיף להדפיס על בריסטולים אם יש אפשרות טכנית בבית 

 כרטיסים. 64כ סה" – הספר(

 הילד עצמו( דף למילוי המושגים וההגדרות למנחה המשחק=( 

 דף הוראות למשחק 

 )שקית צלופן לאריזת המשחק )קצת יותר גדולה מלוחות המשחק 

 אופן ההכנה:

שלמדו  -מושגים הקשורים לשמיטה  16 *בו בעצמםבדף למנחה המשחק: הילדים יכת
 במהלך השנה או היריד, והגדרה או שאלה לכל מושג.

למורה, אך כדאי לעודד את התלמידים לכתוב בעצמם לפחות חלק  מושגים*ינתן בנספחים מאגר 
 מהמושגים, אפשרות נוספת: כל תלמיד יחשוב על מושג אחד ומכל הכיתה יחד יווצר מאגר שלם.

בכרטיסים למשתתפים: הילדים יגזרו את הכרטיסים של כל משתתפי המשחק ויכתבו עליהם 
 המושגים שבחרו. 16את 

לבסוף הילדים יארזו את כל חלקי המשחק בשקית צלופן )לשדרוג: ניתן לתת לכל ילד גומיות 
 משרדיות לאיגוד כרטיסי המשחק(.

 (:לתת לכל ילד –ס בנספחים הוראות המשחק )כרטי

מהם אותם על הלוח  9כרטיסים בצבע אחיד, וממקם  16-שתתף מקבל לוח משחק וכל מ
 כרצונו.

המנחה מקריא שאלה או הגדרה והמשתתפים שעל הלוח שלהם מונחת התשובה הופכים את 
 הכרטיס.

 המנצח: המשתתף הראשון שהצליח להפוך שורה, טור או אלכסון.

 



 

 
 
 
 

 משחק ענבים :משחק לשכבה הבוגרת

 )בנספחים( :לכל תלמידאביזרים למשחק 

  משולש המורכב משורות של  -דף שעליו מודפס "אשכול ענבים"  -בסיס המשחק
 שורות(. )מומלץ לניילן( 7עיגולים, בכל שורה עיגול אחד נוסף )

 28 .כרטיסים לרישום שאלות 

 .דף לרישום תשובות 

  או מחומר קשיח כמו מפל / מטבעות מנויילנים -דיסקיות / עיגולים צבעוניים לגזירה 

 על לוח מנויילן לחילופין: העיגולים יסומנו בטוש מחיק 

 .שקית צלופן קטנה לאריזת העיגולים + שקית גדולה לאריזת המשחק כולו 

 כרטיס הוראות 

 אופן ההכנה:

שאלות הקשורות לשמיטה. את התשובות ירשמו על הדף  28 בעצמם* התלמידים יכתבו
 המיועד.

, מהשאלותאלות למורה, אך כדאי לעודד את התלמידים לכתוב בעצמם לפחות חלק *ינתן בנספחים מאגר ש
 ומכל הכיתה יחד יווצר מאגר שלם. תאח שאלהאפשרות נוספת: כל תלמיד יחשוב על 

התלמידים יגזרו את העיגולים מהחומר  -אופציה של עיגולים צבעוניים אם בחרתם את ה
 הנבחר.

 (:לתת לכל ילד –ס בנספחים הוראות המשחק )כרטי

 משתתפים. 2-המשחק מיועד ל

כל משתתף בתורו מרים שאלה, אם הוא יודע את התשובה הוא שם עיגול על לוח המשחק 
בכל מקום לבחירתו. אם הוא לא יודע את התשובה הוא הפסיד את תורו והשאלה עוברת 

 לשחקן השני.

לים )בכל כיוון שהוא( בכל פעם שהנחת העיגול בלוח המשחק משלימה שורה שלמה של עיגו
השחקן שהניח את העיגול מקבל נקודות לפי כמות העיגולים בשורה אותה הוא השלים.  -

ואז השחקן שהניח את העיגול  -לעיתים הנחה של עיגול משלימה כמה שורות בבת אחת 
 מרויח יותר נקודות.

 .הגבוה ביותר נקודותה את מספרהמנצח: השחקן שקיבל 

 


