
משחקים
המשחק חיוני להתפתחות הרגשית של ילדים. הוא מאפשר פיתוח כישורים שונים, כגון: עמידה בתסכולים, משא ומתן ופתרון 
בעיות. רגעי ההנאה במשחק מאפשרים פורקן ושחרור ממתחים, ותורמים לקשר איתכם ההורים, ועם האחים והאחיות, דבר 
המגביר את בטחונו העצמי של הילד כמישהו שיש לו מקום בבית. תחושת שחרור זו לצד חיזוק הקשר של הילד עם בני ביתו 

חשובים במיוחד בתקופה זו של שינויים וחוסר וודאות.
לכן נביא לכם כאן הצעות למגוון משחקים. אלו משחקים ידועים מהילדות של כולנו ושווה להיזכר בהם:

1) משחק העדשים
הכינו קערה עם עדשים וכן קוביה עם שמות בני המשפחה. זורקים את הקוביה והאדם ששמו יצא על הקוביה שולף עדש. כצבע 

העדש צריך לענות השאלה:
עדש כחול - לתאר זיכרון ילדות משעשע

עדש ירוק - לתאר מטלה שאוהבים לעשות
עדש אדום - לספר על תכונות חיוביות או כישורים של עצמי, או על דברים שאני עושה מצוין ואיך בא לידי ביטוי בחיי יום יום

עדש צהוב - לספר על דברים שאוהבים לעשות עם המשפחה
עדש חום - לספר על חפץ שיהיה לך קשה לחיות בלעדיו

2) קרה או לא קרה
כל אחד מבני המשפחה מכין מאגר אירועים מחייו או מהשבוע החולף ורושם אותו על דף, צריך לרשום גם אירועים שבאמת היו, 

וגם לכתוב אירועים דמיוניים, שלא באמת היו.. כל משתתף בתורו מקבל שלושה אירועים לספר עליהם.

כל אחד מבני המשפחה מקבל דף שמצד אחד שלו כתוב קרה באמת ומהצד השני כתוב לא קרה באמת.
כל משתתף בתור מספר על אירוע מסוים שקרה או שלא קרה לו ובני המשפחה צריכים להרים את הדף בהתאם למה שהם 
חושבים (כלומר האם הם חושבים שהאירוע אכן קרה באמת, או שחושבים שלא קרה) מי שניחש נכון שלוש פעמים מקבל את 

התור לספר על האירוע שלו בסיבוב הבא.

3) חבילה עוברת
ניתן להכין חבילה עוברת ולהשמיע מוזיקה. כאשר המוזיקה נפסקת על ידי התורן שאחראי על המוזיקה, הילד שהחבילה נמצאת 
אצלו צריך לקרא את השאלה הכתובה על הפתק ( למי שאין זמן להכין חבילה עוברת ניתן גם לשחק בסולמות וחבלים וכל פעם 

שעולים בסולם, שולפים דף מערימת דפי השאלות)
להלן רשימת השאלות:

א) מה אתה הכי אוהב לעשות בשבת?
ב) משהו חדש שלמדת השבוע על עצמך?

ג) משהו שאה רוצה להודות עליו?
ד) המשפחה בשבילי היא....

ה) משהו שלא הסתדר כפי שרצית השבוע
ו) בא לי השבוע...

ז) משהו מצחיק שקרה לי השבוע
ח) מה הצבע האהוב עליך?
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ט) אם היית יכול לשנות דבר אחד בעולם מה היית משנה?
י) מה אתה הכי נהנה לעשות בשעות הפנאי?

יא) מה הדבר הראשון שחשבתם עליו כשהתעוררתם בבוקר?
יב) אם היתה לך אפשרות לארגן טיול משפחתי לאן היית רוצה לנסוע?

יג) אם הייתם יכולים לקחת רק 3 דברים לאי בודד מה היית לוקח?
יד) מה החלק המועדף עליכם ביום ולמה?

4) המלך אמר 
אחד המשתתפים נותן הוראות לבצע פעולות ועל המשתתפים האחרים לקיימן רק כאשר בתחילת המשפט נאמר: "המלך אמר".

מי שמקיים את ההוראות בלי הביטוי "המלך אמר" בתחילת המשפט מפסיד.
למשל: "המלך אמר לקום" - צריך לקום. "לשבת" - מי שיושב מפסיד כי לפני ההוראה לשבת לא נאמר המלך אמר.

5) חידונים
ועל המשתתפים לנחש מהי המילה  משתתף אחד בוחר מילה מבין הקטגוריות של חי צומח דומם אך לא אומר אותה בקול 

באמצעות שאלות כן/לא. 
למשל: "האם המילה שבחרת היא מקטגורית החיות" ואם התשובה היא כן, ניתן לשאול: "האם לחיה הזו יש כנפים" וכן הלאה.

6) משחק המטבעות
בשביל המשחק הזה נצטרך 10 מטבעות ושולחן

בתחילת המשחק כל שחקן מציב כשער בקצה השולחן 2 מטבעות, כשיש רווח מסוים ביניהם (הרווחים של השערים של שני 
המשתתפים צריכים להיות שווים). 

לכל שחקן יש 3 מטבעות נוספים חוץ מאלו שהציב בשער. 
על המשתתפים להעביר בעזרת אצבע אחת בלבד את המטבע מצד אחד של השולחן לצד השני לפי הכללים הבאים:

o בכל נגיעה על מטבע אחד לעבור בין שני המטבעות האחרים
o על מנת לצבור נקודה על המשתתף להבקיע שער באמצעות המטבע בתוך השער של המתחרה. 

המנצח הוא המשתתף שהבקיע מספר רב ביותר של שערים. 

7) חיי שרה (לשחק בחדר שאין בו דברים שבירים)
המשתתפים עומדים במעגל כאשר אחד מהם מחזיק כדור. המשתתף עם הכדור זורק אותו למעלה וקורא בשמו של משתתף 
אחר. המשתתף ששמו הוכרז צריך לתפוס את הכדור באוויר לפני שהוא נוחת על הקרקע. אם תפס את הכדור באוויר, עליו לזרוק 
את הכדור למעלה ולקרא בשמו של משתתף אחר. אם לא תפס את הכדור באוויר, עליו לרוץ ולהשיגו, ובמקביל כל המשתתפים 
בורחים. כשתופס הוא צועק "עמוד!" ועליו לזרוק את הכדור ולנסות לפגוע ברגלו של אחד המשתתפים. אם פגע – המשתתף 

הנפגע צובר נקודה וזורק את הכדור למעלה וקרוא בשמו של משתתף אחר. 
אם לא פגע, הזורק צובר נקודה והוא זורק את הכדור למעלה ומכריז בשמו של משתתף אחר.

משתתף שצבר 3 נקודות יוצא מן המשחק.

מוטוריקה
מכיוון שהילדים נמצאים כל הזמן בבית, קיימת ירידה משמעותית בפעילות גופנית. מחקרים הוכיחו שיש קשר בין פעילות גופנית 

לבין בריאות ורווחה נפשית. כדי לעודד את הילדים לפעילות גופנית, אספנו עבורכם מספר פעילויות מהנות:
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פעילויות העובדות על מוטוריקה גסה:
1) להדביק נייר דבק על הריצפה ולתרגל הליכות שונות: עקב בצד אגודל, דהירה, הליכה לאחור, קפיצה על רגל אחת.

2) משחק ים-יבשה – ניתן לסמן על הריצפה עיגול באמצעות חישוק או דבר מה עגול אחר. האזור בתוך העיגול יהיה ים והאזור 
מחוץ לעיגול יהיה יבשה. ואז לומר לילד במהירות ים או יבשה ועליו לקפוץ בתוך או מחוץ לעיגול בהתאם. כאשר הוא מתבלבל, 

הוא מפסיד את התור לילד אחר. 
3) מכינים פירמידה מכוסות חד פעמיות. מגלגלים כל כדור שיש בבית במטרה להפיל.

4) קליעה למטרה - לוקחים גרביים מגולגלים או כדורים קטנים, מציבים מול הקופסה במרחק כפי יכולת הילד לקלוע. 
5) ניתן לומר לילדים ללכת כמו פינגווין, לדהור כמו סוס, לקפוץ כמו צפרדע, לזחול כמו נחש.

o הליכת מריצה - כשכפות הידיים על הריצפה, הראש מורם ואתם אוחזים ברגלים של הילד ונעים איתו קדימה.
o הליכת כלב ים - כפות הידיים פרושות על הריצפה, מרפקים ישרים והחזה מורם והרגלים שכובות על הריצפה. נסו להתקדם 

רק על הידיים. 
o הליכת חתול - הליכה על ארבע, כלומר כפות הידיים פרושות על הריצפה וגם הברכיים על הריצפה והולכים על ארבע.

o זחילת חייל - נשענים על האמות ומתקדמים עם מרפקים כפופים.

פעילויות לחיזוק חגורה הכתפיים
1) לתלות דף מעל גובה העיניים ולהדביק עליו מדבקות או לצייר עליו

2) ניקוי חלונות
3) לבחוש

4) לרדד בצק או פלסטלינה
5) להרים בקבוקים כמו משקולות במגוון כיוונים

6) לטאטא חדר בבית

פעילויות לחיזוק מוטוריקה עדינה
1) דחיפת אצבעות בודדות לתוך בצק

2) כל אצבע בתורה נפגשת עם האגודל
3) לקלף תפוז

4) להדביק מדבקות
5) לתלות אטבים

6) להשחיל חרוזים

פעילות לפיתוח הערוץ התחושתי
מראים לילד מספר חפצים שונים במראה ובמרקם שלהם, ואז שמים לו מטפחת על העיניים, בוחרים אחד מהחפצים, ונותנים לו 

למשש את החפץ ולנחש מהו.

בברכת והסירותי מחלה מקרבך,

תמיד כאן בשבילכם, השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית
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