כרטיסיות צביעה לפסח  הוראות הכנה ומשחקי להורי ולילדי:
•
•
•

•
•
•
•

הדפיסו את המסמ
צבעו את הציורי בכל העמודי בצבעי עליזי על פי בחירתכ
במסגרות הריקות ,בה אי ציורי מוכני  ,עודדו את הילדי להמציא ולצייר ציורי
משל עצמ הקשורי לפסח.
ודאו כי ה מציירי פעמיי את אותו הציור )לא חייבי דמיו מושל אבל רצוי שיהו
קווי דמיו(
הדביקו את הדפי שצבעת על בריסטול או קרטו
גזרו את הקלפי על פי הקוי המקווקוי
שחקו ע הקלפי שיצרת במשחק הזכרו
הורי לילדי מתחת לגיל ) 2.53ולכל מי שנמאס לו ממשחק הזכרו( יכולי לשחק
במשחקי אינטראקציה ע הקלפי והילדי

משחק הזכרו – כיצד משחקי :
מטרת המשחק:
• לאסו כמה שיותר זוגות קלפי תואמי
שלבי המשחק:
• טורפי את הקלפי שיצרת בשלב הקוד
• מניחי את הקלפי בשתיי או שלוש שורות )על פי המקו העומד לרשותכ ( כאשר
פניה )הציורי ( כלפי מטה
• כל משתת בתורו חוש שני קלפי )הופ את הקלפי במקו ( .א שני הקלפי זהי 
אוס המשתת את שני הקלפי ומקבל תור נוס .א הקלפי אינ זהי מחזיר
המשתת את הקלפי למקומ )הופ אות בחזרה ע הפני מטה( והתור עובר
למשתת הבא )בכוו השעו א יש יותר משני משתתפי (
• מנצח מי שאוס את מירב זוגות הקלפי
משחק "יש לי"– כיצד משחקי :
מטרת המשחק:
• לבלות זמ איכות ע הילדי !!!
כיצד משחקי :
• ההורה יכול להחזיק את כל ,חלק או א אחד מהקלפי ואת השאר לתת לילד )לא לריב!(
• בכל שלב מראי לילד את אחד הקלפי ומתדייני ע הילד:
 oמה רואי על הקל ? )מה זה ,אי קוראי לזה וכו'(
 oיש ל? )א חלק מהקלפי אצל הילד(
 oת לי  /בוא נתחל
• ו/או כל אינטראקציה אחרת שבא לכ לבצע ע הכרטיסי והילד ,לדוגמא:
 oלסדר בשורה ,בזוגות ,במעגל או בכל צורה שבא לכ
 oלהתאי את הזוגות
 oמי קט מי גדול ?
 oאיפה בבית יש כזה ?
 oוכו'

שיהיו לכ צביעה ומשחק מהני!

אה ,כ ...פסח כשר ושמח ! ☺
ייזום :אתר חינוך עולמי
בוצע באדיבות :גל סמואל  -שירותי אינטרנט ומולטימדיה

