
 :להורים ולילדיםומשחקים  הוראות הכנה - לשבועות כרטיסיות צביעה
 

  הדפיסו את המסמך •
  על פי בחירתכםבצבעים עליזיםבכל העמודים  תמונותהצבעו את  •
 הדביקו את הדפים שצבעתם על בריסטול או קרטון •
 מקווקויםעל פי הקוים ה קלפים/תמונות לכרטיסיםגזרו את  •
 ק הזכרון שיצרתם במשחקלפיםשחקו עם ה •
שחק יכולים ל) ולכל מי שנמאס לו ממשחק הזכרון( 2.5-3הורים לילדים מתחת לגיל  •

 במשחקי אינטראקציה עם הקלפים והילדים
 

 : כיצד משחקים–משחק הזכרון 
 

:מטרת המשחק

  לאסוף כמה שיותר זוגות קלפים תואמים •
 

:שלבי המשחק

 טורפים את הקלפים שיצרתם בשלב הקודם •
כאשר ) לרשותכם העומד על פי המקום( שורות ארבע או לושפים בשמניחים את הקל •

 כלפי מטה) תמונותה(פניהם 
 - אם שני הקלפים זהים). הופך את הקלפים במקום(כל משתתף בתורו חושף שני קלפים  •

 אם הקלפים אינם זהים מחזיר. אוסף המשתתף את שני הקלפים ומקבל תור נוסף
והתור עובר )  אותם בחזרה עם הפנים מטהךהופ( את הקלפים למקומם המשתתף

 )בכוון השעון אם יש יותר משני משתתפים(למשתתף הבא 
 מנצח מי שאוסף את מירב זוגות הקלפים •

 
 : כיצד משחקים–"יש לי "משחק

 
:מטרת המשחק

 !!!לבלות זמן איכות עם הילדים   •
 

 :כיצד משחקים

 !)לא לריב(ת השאר לתת לילד  וא מהקלפים או אף אחד חלק,יכול להחזיק את כלההורה  •
 :דיינים עם הילדתבכל שלב מראים לילד את אחד הקלפים ומ •

o  מה זה(? מה רואים על הקלף( 
o אם חלק מהקלפים אצל הילד(? יש לך( 
o  בוא נתחלף/ תן לי 

 :לדוגמא, או כל אינטראקציה אחרת שבא לכם לבצע עם הכרטיסים והילד/ו •
o רה שבא לכםבמעגל או בכל צו, בזוגות, לסדר בשורה 
o להתאים את הזוגות 
o  מי קטן מי גדול? 
o וכו' 

 
 !צביעה ומשחק מהנים לכם ושיהי

 
 

  אתר חינוך עולמי: ייזום
 שירותי אינטרנט ומולטימדיה-גל סמואל : בוצע באדיבות

http://www.hinuch.co.il/
http://www.agency.co.il/
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