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 כולם זזים עכשיו (לשיפור קוארדינציה)

 

 רשמו על פתקים כל מיני תרגילים:1.

 ריצה במקום

 ריצה במקום עם ברכיים למעלה

 ריצה במקום עם עקבים נוגעים בישבן

 ניתור

 נגיעה בבהונות הרגליים

 הרמת רגל ונגיעה עם יד בכף רגל נגדית

 קפיצה לרוחק

 "עמידת 6" והרמה לצד של יד ורגל נגדית

 סיבובים במקום

 קפיצה מימין לשמאל עם רגליים צמודות

 מעבר מעמידה על הברכיים לעמידה

 קפיצה מעל חפץ כלשהו...

 

 שימו עם הפתקים מקופלים בתוך קערה/כובע2.

 

 כל ילד בתורו צריך להגריל פתק עם תרגיל לביצוע3.

 

 כל הילדים עושים יחד את התרגיל.4.

 אפשר לבחור רף מסוים, למשל 5 חזרות.

 אפשר לחזור על אותו תרגיל מספר פעמים.



 

 

 

 

 

 ליצור צורות (לפיתוח גמישות מחשבתית)

 

 המשחק דורש פיתוח חשיבה:1.

 התחילו מלדבר עם הילדים על עיגול.

 איך גוף יכול ליצור עיגול?

 אם הילדים לא מנדבים רעיונות,

 הראו להם איך יוצרים עם הגוף צורה של עיגול.

 

 עברו לצורה הבאה: כדור.2.

 אפשר לראות להם שכשאנחנו מתכרבלים

 אנחנו יוצרים עם הגוף צורה של כדור.

 

 המשיכו לשחק את המשחק,3.

 כל פעם התחילו את הסבב עם המשפט:

 "אחת, שתיים, שלוש… שם של צורה"

 

 רעיונות לצורות:4.

 משולש

 ריבוע

 טרפז

 מעוין

 כוכב

 קוביה

 מספרים

 אותיות

  



 

 

 

 

 

 בלון באוויר (לשיפור ריכוז וקוארדינציה)

 

 מטרת המשחק: לשמור על הבלון כמה שיותר זמן באוויר.1.

 

 הילדים חובטים קלות בבלון עם היד או הרגל2.

 כדי לשמור שהבלון לא ייגע ברצפה.

 להעלאת רמת הקושי אפשר להוסיף עוד בלונים.

 

 רעיונות לספירת ניקוד:3.

 - אם מישהו הפיל את הבלון הוא נפסל ויוצר מהמשחק

 - חלוקה לשתי קבוצות

 - ספירה קבוצתית משותפת ולנסות כל פעם להגיע למספר הנקודות הכי גבוה

 

 

 ים יבשה (לשיפור ריכוז)

 

 מטרת המשחק: למלא אחרי ההוראות בלי להתבלבל.1.

 

 מחלקים  שטח מוגדר שיהיה "ים" ושטח מוגדר שיהיה "יבשה".2.

 

 כשהאחראי אומר "ים" כל הילדים צריכים להיות בשטח של הים,3.

 כשאומרים "יבשה" כל הילדים צריכים להיות בשטח של היבשה.

 אפשר לבלבל ולעשות להם הרבה "ים" "ים" "ים" "ים" ברצף ואז "יבשה".

 או למרוח את המילה "י……….בשה" "י……….ם"

  



 

 

 

 

 

 שולחן זז (לשיפור ריכוז וקוארדינציה)

 

 למדו את ילדכם לעמוד עמידת שולחן:1.

 הם יושבים על הרצפה, מניחים את כפות הידיים והרגליים על הרצפה

 ומרימים את הישבן באוויר לקו אחד עם הברכיים והכתפיים

 ככה שהבטן שלהם פונה לכיוון התקרה

 ונוצרת צורה של מעין שולחן עם הגוף.

 

 סמנו נקודת התחלה וסיום בבית2.

 ותאתגרו אותם להעביר חפץ כלשהו על הבטן מנקודת ההתחלה לסיום.

 

 מודדים זמנים ומי שעשה את זה בזמן הכי מהר מנצח.3.

 אפשר לעלות שלב ולהעביר שני חפצים על הבטן.

 

 

 שולחן זז (לשיפור ריכוז ושליטה)

 

 שפכו כמה כדורי צמר גפן על הרצפה בסלון1.

 וסמנו נקודת סיום בחדר אחר בבית

 כל ילד יכול לקבל נקודת סיום שונה, רצוי בטווחים זהים מהסלון.

 

 שמים טיימר ל-4 דקות ואומרים לילדים2.

 להעביר את כדורי הצמר לנקודת הסיום שלהם באמצעות נשיפה בלבד.

 

 הילדים יתאמצו וינשפו ממצב זחילה או בעמידת שש.3.

 המנצח יהיה זה שהצליח להעביר הכי הרבה כדורי צמר גפן.

  



 

 

 

 

 

 שעת סיפור כושר (לשיפור ריכוז)

 

 בחרו ספר וקבעו מילת קסם שמופיעה בו מספר רב של פעמים.1.

 למשל:

 בסיפור "הברווזון המכוער" אפשר לבחור את המילה ברווזון כמילת קסם.

 

 בכל פעם שאתם מקריאים את מילת הקסם תוך כדי הסיפור,2.

 הילדים צריכים לבצע פעולה מסויימת.

 למשל:

 לקפוץ במקום על רגל אחת 10 פעמים.

 

 שימו לב:3.

 זה לא "שעת סיפור" שמתאימה לפני השינה!

 הפעילות הנמרצת מעוררת אותם ולכן מומלץ

 לשחק את המשחק בשעות מוקדמות יותר

 במהלך היום.

 

 ציידי הלגו (לשיפור ריכוז)

 

 קחו 4 דפים בצבעים אדום, כחול, ירוק וצהוב.1.

 אם אין, אתם יכולים לרשום על הדף את שמות הצבעים.

 

 החביאו ברחבי הבית 10 חתיכות לגו מכל צבע.2.

 

 הילדים צריכים למצוא את חתיכות הלגו ולהניח אותם על הבריסטול המתאים.3.

 תגידו להם שיש 10 חתיכות מכל צבע, כדי שידעו כמה הם צריכים למצוא.

 

 אם אין לגו אפשר להשתמש בכל חפץ אחר שיש לו צבע מוגדר.4.



 

 

 

 

 

 

 סיימון אמר (לשיפור ריכוז וזיכרון)

 

 בחרו ארבעה צבעים,1.

 לכל צבע תבחרו תרגיל לביצוע

 למשל:

 צהוב - לשכב על הרצפה

 כחול - לקפוץ הכי גבוה שאפשר

 ירוק - לקפוץ כמו צפרדע

 אדום - למחוא כפיים עם המרפקים

 

 תתחילו עם להגיד להם צבע אחד בכל פעם,2.

 בהדרגה תעלו לרצפים של שני צבעים

 תתחילו ב: צהוב,

 ואז: צהוב, כחול

 

 תמשיכו לעלות את רמת הקושי3.

 בהדרגה

 תתחילו ב: צהוב, ואז: צהוב,

 כחול, ואז: צהוב, כחול, אדום,

 ואז: צהוב, כחול, אדום, ירוק...

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 משחק הניחושים (לפיתוח התפיסה החושית)

 

 אספו בקופסה דמויות של חיות, פירות, צעצועים וחפצים שונים…1.

 

 שמים מטפחת/חולצה על העיניים של הילד2.

 ומבקשים ממנו להוציא חפץ אחד מהקופסה.

 

 הילד צריך לנחש מה הוציא מהקופסה.3.

 

 מאיפה זה מגיע? (לפיתוח ריכוז והקשבה)

 

 הילדים ינסו לזהות קולות מבלי לראות את מקור הקול1.

 וינסו לזהות מה הצליל שהם שמעו ומאיפה הקול מגיע.

 

 השמיעו קול מאחורי דלת או שולחן, או באיזור כלשהו בבית/בחדר4.

 כך שהילדים יוכלו לשמוע.

  אפשר לרקוע ברגליים, לקמט פיסת נייר, למחוא כפיים, לצלצל בפעמון, לתת נשיקה...



 

 

 

 

 

 

 מה בחרתי? (לשיפור מיומנויות קוגנטיביות)

 

 הילד שנבחר להיות ראשון בוחר חפץ מסוים מתוך החדר1.

 ולא מגלה מה הוא לשאר המשתתפים.

 

 הילד צריך לספר מאפיינים של החפץ ולתת רמזים.2.

 למשל:

 אם בחר בשמיכה, הוא יכול להגיד:

 "היא מחממת, אפשר להשתמש בה כשקר, בצבע כחול…"

 

 מי שניחש ראשון הוא הבא בתור.3.

 

 אפשר לשחק גם ששאר המשתתפים צריכים לשאול אותו4.

 שאלות של כן ולא,

 למשל:

 "האם החפץ בצבע אדום?"

 "האם החפץ יותר גדול מכף היד שלי?"

 "האם החפץ קשה?"

 

  



 

 

 

 

 

 

 דמיון מודרך (לפיתוח דמיון ויצירתיות)

 

 בקשו מהילדים לעצום עיניים ולדמיין שהם עלים על עץ גבוה.1.

 רוח חזקה מגיעה ומעיפה את העלים מהעץ.

 

 בקשו מהם להעמיד פנים שהם מרחפים בעדינות לעבר האדמה:2.

 מה הם רואים כשהם מרחפים מטה?

 איפה הם נוחתים?

 בקשו מהילדים לעשות תנועות. אם קשה, הדגימו להם.

 

 אפשר לעבור לסיפור אחר…3.

 

 מי אני? (לפיתוח מחשבה וחשיבה)

 

 הכינו מראש מדבקות עם דמויות מוכרות מתחומים שונים:1.

 בידור, פוליטיקה, סרטים, רשתות חברתיות, כוכבי ילדים ועוד…

 

 הדביקו לכל אחד מהמשתתפים מדבקה על המצח2.

 כך שלא ידעו מי הדמות שקיבלו.

 

 גרסה א': כל ילד יכול לשאול 21 שאלות של כן ולא3.

 ולנחש מה הדמות שקיבל.

 גרסה ב': כולם מסתובבים בחדר וצריכים להתייחס אחד לשני

 כאילו הם הדמות שמודבקת להם על המצב.

 אחרי מספר דקות עוצרים את ההסתובבות וכל אחד צריך לנחש.

  



 

 

 

 

 

 סיפור בהמשכים (לפיתוח דמיון וריכוז)

 

 ספרו סיפור מומצא לחלוטין1.

 כשכל אחד בתורו מוסיף משפט לסיפור.

 

 רעיונות לפתיחה:2.

 היה הייתה פעם נסיכה בשם _____ שגרה עם סבתא שלה

 ביער…

 היה היה פעם גמד טוב לב שאהב לחלק מתנות לכולם…

 היה היה פעם איש רשע מאוד בשם _____…

 היה הייתה פעם פיה שחיה בארץ הפיות…

 היה היה פעם אביר שחי בממלכה שהכל בה עשוי זהב...

 

 סיומת של מילים (לפיתוח חשיבה)

 

 המשתתף הראשון אומר שם של חיה,1.

 המשתתף הבא בתור צריך לתת שם של חיה

 שמתחילה באות האחרונה של החיה הקודמת שנאמרה.

 למשל: אריה

 החיה הבאה בתור תהיה: היפופוטם

 החיה הבאה בתור תהיה: מדוזה

 וכך הלאה…

 

  כשנגמרות החיות או כשנתקעים אפשר לעבור לקטגוריה אחרת.2.



 

 

 

 

 

 

 בונים מסלול מכשולים (לפיתוח יצירתיות ומחשבה)

 

 בקשו מהילדים לבנות מבלול מכשולים בסלון/בשאר הבית.1.

 כשהם מסיימים לבנות את המסלול הם צריכים לקרוא לכם לאישור

 כדי שתוכלו לוודא שאין בו שום דבר מסוכן.

 

 דוגמאות למכשולים שהם יכולים לעשות:2.

 קו של מסקנטייפ על הרצפה שצריך לדרוך רק עליו

 כריות מהספה על הרצפה וצריך לקפוץ עליהן (בלי נעליים כמובן)

 מכשולים שצריך לקפוץ עליהם

 לטפס על השולחן בסלון

 לרוץ מסביב לכוסות פלסטיק

 לזחול מתחת לשולחן

 

 כשמסיימים לבנות את המסלול,3.

 מדדו להם זמנים תוך כמה זמן הם מסיימים את המסלול.

 אפשר להעלות דרגת קושי:

 להשלים בפחות זמן

 לקשור יד אחת מאחורי הגב

  בעיניים עצומות (במידה והמסלול מאפשר)



 

 

 

 

 

 

 

 שירים לפי הא' ב' (לשיפור יצירתיות ומחשבה)

 

 אמור לאחד הילדים להריץ בראש את הא'-ב'1.

 ואחרי כמה זמן תגידו לו STOP. ככה בוחרים אות.

 

 כל אחד בתורו או כל קבוצה בתורה צריכה לשיר שיר באות שנבחרה.2.

 כל פעם שמישהו/קבוצה נתקע בלי שיר,

 הוא מפסיד, יוצא מהסיבוב, או שהצד השני מקבל נקודה.

 

 שיר בפנטומימה (לשיפור יצירתיות ומחשבה)

 

 הילד שנבחר צריך להעביר לשאר המשפחה שיר בפנטומימה1.

 והמשפחה צריכה לנחש.

 

 אם המשפחה ניחשה נכון הילד מקבל נקודה.2.

 

 שיתופים (לפיתוח הקשר האישי במשפחה)

 

 יושבים במעגל וכל אחד מספר על עצמו משהו שהשאר לא יודעים,1.

 חוויה מהעבר שלא כולם מכירים - איך אמא ואבא הכירו?

 זה משחק מצוין לפיתוח הקשר עם הילדים וכניסה לעולמם הפרטי.

  



 

 

 

 

 

 אוהב ושונא (לשיפור הקשר האישי)

 

 כל משתתף כותב על פתק את שלושת הדברים שהוא הכי אוהב1.

 ושלושת הדברים שהוא הכי שונא בקטגוריה מסוימת

 כמו למשל:

 אוכל, סדרות טלוויזיה, ספורט, סרטים, קינוחים…

 

 מערבבים את הפתקים ושולפים כל פעם פתק אחד.2.

 המשתתפים צריכים לנחש של מי הבחירות שיצאו בפתק.

 מי שענה תשובה נכונה זוכה בנקודה

 ומי שצובר הכי הרבה נקודות הוא המנצח.

 

 אמת ושקר (לשיפור הקשר האישי)

 

 כל משתתף מספר שלושה משפטים על עצמו:1.

 שניים יהיו שקר ואחד יהיה אמת.

 

 על שאר המשתתפים לנסות לנחש מה האמרה האמיתית.2.

 

 זוזו מפה (לשיפור ריכוז ותפיסה מרחבית)

 

 מתחלקים לשתי קבוצות, בכל תור קבוצה אחת יוצאת מהחדר1.

 וקבוצה אחת נשארת בחדר וצריכה להזיז חמישה חפצים בחדר

 ולהחליף את המיקום שלהם.

 

 הקבוצה שהייתה בחוץ חוזרת לחדר וצריכה לנחש מה הוזז ולאיפה.2.

 הקבוצות מתחלפות ביניהן והמנצחת היא הקבוצה שזיהתה הכי הרבה פריטים.



 

 

 

 

 

 חדר הלבשה (לשיפור הקשר האישי)

 

 מעמידים סלסלה במרכז הסלון ובסלסלה שמים1.

 בגדים מוזרים ומצחיקים של כל בני הבית.

 ככל שתבחרו יותר בגדים מצחיקים ותסכימו להשתטות יותר,

 ככה המשחק יהיה מצחיק ומהנה יותר.

 

 עכשיו מתחילים לשחק משחק שהוא כמו חבילה עוברת2.

 כל פעם בן משפחה אחר לא משתתף בסיבוב והוא זה שאחראי על המוזיקה.

 מעבירים את הסלסלה מאחד לשני במעגל ואחראי המוזיקה עוצר אותה במפתיע.

 

 מי שנשאר עם הסלסלה ביד כשהמוזיקה נעצרה,3.

 צריך ללבוש את אחד מפריטי הלבוש מתוך הסלסלה.

 

 ככה ממשיכים לשחק עד שהבגדים בסלסלה נגמרים.4.

 בסוף אפשר לעשות צילום משפחתי עם כל הבגדים המצחיקים.

 

 

 צוחק מי שצוחק אחרון (לשיפור הקשר האישי)

 

 מתחלקים לזוגות.1.

 כל אחד צריך בתורו להצחיק את השני במשך דקה

 באמצעות פנטומימה, פרצופים, בדיחות או כל דבר אחר.

 

  מי שהצליח להצחיק את הצד השני - מקבל נקודה.2.



 

 

 

 

 

 מה אמרת? (לשיפור הקשר האישי)

 

 כותבים על פתקים כמה שיותר מילים (מומלץ להתחיל עם לפחות 60)1.

 מקפלים את הפתקים ומכניסים לתוך קערה/כובע.

 

 מתחלקים לזוגות.2.

 אחד מבני הזוג צריך לשים אוזניות ולשמוע מוזיקה בווליום חזק (יחסית)

 כשבן הזוג שלו צריך להעביר לו כמה שיותר מילים ב-2 דקות, בלי לצעוק.

 זה לא פשוט אבל מצחיק מאוד כי מי שעם האוזניות לא שומע שום דבר.

 

 כשנגמרות 2 הדקות, מתחלפים וזוג אחר מנסה.3.

 הזוג המנצח הוא זה שהצליח להעביר כמה שיותר מילים אחד לשני.

 

 

 משחקי אלתור (לשיפור יצירתיות וחשיבה)

 

 בוחרים כמה חפצים מהבית.1.

 

 כל משתתף בתורו צריך למצוא שימושים שונים לחפץ.2.

 

 חפצים לדוגמה:3.

 מטאטא, מצקת, מחבת, מגבת, עט, ספר, כיסא

 בננה, כרית, כובע, קערה, כוס פלסטיק, מברשת שיער...

  



 

 

 

 

 

 

 המשחקים הבאים עובדים על זיהוי רגשות ושיח על רגשות.

 ההמלצה שלנו היא לנסות את כולם ולראות למה הילד הכי מתחבר,

 מה מתאים לו ועל מה הוא צריך לעבוד יותר.

 

 

 לימוד רגשות (לשיפור הויסות הרגשי)

 

 דברו עם הילדים על הרגשות השונים.1.

 

 הסתכלו יחד על תמונות/סרטים (שלכם או של אחרים)2.

 ובקשו מהילד לנחש את הרגשות שהאדם בתמונה או בסרט מרגיש.

 אפשר להשתמש בתמונות חיצוניות כמו בדף הרגשות שמצורף בנספחים למצגות.

 

 בשלב הבא,3.

 בקשו מהילדים לעשות פרצוף עצוב, שמח, כועס, מפוחד…

 

 כל ילד בתורו בוחר רגש כלשהו שאותו הוא ממחיש את הפנים4.

 שאר המשתתפים צריכים לנחש באיזה רגש בחר.

 

 פעילות המשך היא5.

 

 אפשר לשכלל לרגשות מורכבים יותר.6.

 

 



 

 

 

 

 

 סולם רגשי (לשיפור הויסות הרגשי)

 

 המטרה של המשחק היא לסייע לילד להתאים רגש לסיטואציה.1.

 

 הכינו דף וכתבו עליו מצבים מהיומיום של ילדכם2.

 שבו יכולים להיות מעורבים רגשות כלשהם.

 הדפיסו מדף הרגשות רגשות מתאימים לסיטואציות.

 

 קראו לילד כל פעם סיטואציה אחת מהדף3.

 ובקשו ממנו להתאים לסיטואציה רגש מהפרצופים

 שהכנתם מראש.

 לדוגמה:

 "בכיתה, המורה קוראת בשם שלי להקריא"

 רגש מתאים - מבוכה, פחד, התרגשות, גאווה…

 

 מחמאות (לשיפור הויסות הרגשי)

 

 משחק שיעזור לילדים עם קושי חברתי1.

 להתחבר ולהביע רגשות חיוביים לאחרים.

 

 את המשחק הזה רצוי לתרגל עם כמה בני משפחה במקביל:2.

(ZOOMאפשר גם ב) …הורים, אחים, סבא, סבתא 

 

 רשמו על פתקים את השמות של כל המשתתפים והכניסו לקופסה.3.

 כל אחד בתורו שולף פתק מהקופסה וצריך להגיד משהו נחמד

 על האדם שיצא לו בפתק.


