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  למה מטאטים

עם מטאטא ולא 
 ?עם מגב

 

לי איך   ספר

 ?מכינים מצות

 

שם של מאפה  תן 

אחד כשר לפסח  

מאפים לא   3ו
 כשרים לפסח

מצא בחדר   יוסי

שאמש ניקתה  

,  ביסקוויט, כבר

מה יכול להיות  

 ?קרה

 

שמות   4תגידי 

דברים  של 

שאוכלים בליל 
 הסדר

 

שמות   7 תגידי

של חיות שהגיעו  
 במכת ערוב

 
 כלי ניקיון 5 אמור

 

חני אוהבת רק 

שיש להם  פירות

אילו  -גרעינים
 ?פירות ניתן לחני

צריך בשביל   מה

 ?בדיקת חמץ

שמות אחד אומר 

כל פעם  , של חיות

שאומרים צב  

צריך למחוא  
 כפיים

 

שם של תגיד 

משהו שלא 

אוכלים בליל  
 הסדר

איך יודעים 

כבר נקי   שהחדר
 ?לפסח

 

סגרה את   אמא

לפני   הוילון

שהתחיל ליל 

למה נראה   -הסדר
 ?לך

 

חיים רוצה למרוח  

את המצה שלו 

ואין   בשוקולד

להם בבית מה  

  3 -יכול לעשות
 .רעיונות

 

איך קוראים לכלי 

 ?איתושמטגנים 

 

שמות של   5 אמור

 מוצרי חלב

שמות אחד אומר 

כל   -של ממתקים

פעם שאומרים  

סוכריה צריך  
 להרים יד

 

איך יכול להיות 

מצה   שמכינים

מקמח והיא לא  
 ?חמץ

רוצה   שמעון

לנסוע לסבתא 

,  לחג הפסח

בכביש יש חסימה  

  -ואי אפשר לעבור

רעיונות איך   3תני 

 ?יוכל להגיע

 

  -במטאטא

 מטאטאים

 _____ -במגב

 ____ -במגרדת

  -במסחטה
_____ 

 

קנתה   סבתא

לחג   קליקסליעקב 

וכבר יש להם  

מה אפשר   -בבית
 ?לעשות

בשביל מה צריך  

 ?כרית הסבה

ת לוי  משפח

נוסעת לסבתא  

מה   -לחג הפסח

כדאי לשים  

 ?במזוודה שלהם

הגיעה   סבתא

לבית ונתנה לכל  

ביסלי  -ילד לבחור

או רצועות  

מה כדאי  -מלפפון

לשרי לבחור 

 ?ולמה

 

רוצה לבקר  רבקי

איך היא   -חברה

אם היא   תדע
 ?בבית

 

שימי רוצה להכין  

מה   -מיץ תפוזים
 ?צריך הוא

דברים   3

מצחיקים 

חני בת : במשפט

ישבה בראש   3-ה

השולחן וחתכה  

את המצה עם  
 סכין

 

של  אמור שמות 

בגדים שלא  
 לובשים בקיץ
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 _______________________________:מטרה

 משתתפים חלקים

: הוראות משחק

___________________________ 

 ... בהתחלה מסדרים

 ...אחר כך כל אחד בתורו

 ....כדאי ל

 ....בסוף המנצח הוא

 

 

 :משחק מסלול הפסח
 

 .להגיע הראשון לסוף המסלול: מטרת המשחק

 2-4: משתתפים

,  כרטיסי הגדרה, כרטיסי חשיבה, כרטיסי שליפה, לוח: חלקי המשחק

 .וחיילים כמספר המשתתפים

 ,  מחלקים את הכרטיסים לשתי ערימות בהתחלה

 .ומחלקים לכל משתתף חייל משחק, מניחים את הלוח במרכז

וצריך  , כל אחד בתורו מרים כרטיס מערימת כרטיסי השליפהאחר כך 

 .  לומר פריטים שמתאימים להגדרה שיצאה בכרטיס

 .כל שלוש פריטים מזכים באפשרות להתקדם צעד אחד

  ,  אפשר לבחור כרטיס משימה או כרטיס הגדרה? כשמגיעים למשבצת 

 ,  יש משימות שונות או שאלות חשיבה -כרטיסי משימה  

 .ביצוע נכון מזכה בשתי צעדים קדימה
יש להגדיר את , פריטים שונים הקשורים לחג הפסח –כרטיסי הגדרה 

,  ושאר המשתתפים צריכים לנחש מהו הפריט, הפריט ברמזים עיקריים

 .הילד שהגדיר מתקדם שתי צעדים ומי שניחש צעד אחד

 .שהגיע הראשון לליל הסדרבסוף המנצח הוא מי 
 

 .וניתן להתאמה לרמת הילד, המשחק כולל בתוכו מטרות רבות

 .אפשר בכל פעם לבחור סוג אחד של כרטיסי תרגול ולשחק בהם
 

 :מטרות לתרגול
שליפת פריטים לפי  -כרטיסי השליפה מעודדים שליפה סמנטית  :שליפה

 .ובכך מחזקים את הקשרים בין המילים ומקלים על השליפה, נושא
מועילים לשליפה בכך שנותנים אסטרטגיית פיצוי   גם כרטיסי ההגדרה

י הגדרה יעילה ניתן להגיע לשם "במקרה בו יש קושי בשליפת המילה וע

 .המילה
הסקת מסקנות וניסוח  , כרטיסי החשיבה מכוונים לפתרון בעיות :חשיבה

 .תשובות לשאלות חשיבה

 , הפקת הגדרה מאורגנת ומוסברת לפריטי הפסח: ארגון מילולי

 ,  וניסוח תשובות מפורטות

ניתן לתרגל באמצעות תרשים הזרימה המצורף את הסבר הוראות  

 .ולהסביר יחד עם הילד את הוראות המשחק לשאר בני הבית, המשחק

 

 !ופסח כשר ושמח, בהצלחה

 קלינאית תקשורת סיטוןחדוה : עיבוד ועריכה 

 


