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 משחקי ניחושים 
 נחש את האגדה  

מתוך סיפור או אגדת ילדים  לתאר מעמד  כל משתתף בתורו צריך לומר משפט או
 מהו הסיפור או מה קרה בהמשך. לנחש שכולם מכירים, והנוסעים צריכים 

 נחש את הגיבור

בתורו צריך לחשוב על גיבור של סדרת טלוויזיה/ ספר/ אגדת ילדים   משתתףכל 
 שאילת שאלות.מכירים, והאחרים צריכים לנחש מי הגיבור באמצעות  שכולם

 נחש את השיר 

באיזה שיר מדובר ולשיר כל משתתף בתורו מזמזם שיר, והאחרים צריכים לנחש 
 אותו יחד. 

 ? מי בא למסיבה

את מי הוא מזמין למסיבה והשאר צריכים לנחש מה המכנה    אומר אחד המשתתפים
סיון להזמין אנשים או דברים  יהמשותף לכל המוזמנים. הניחוש נעשה באמצעות נ

 .נוספים למסיבה

וכך מגלה את המכנה המשותף  דלי מוזמןוגזר, ב' שואל אם גם  אבןלמשל: א' מזמין 
 אותיות.  3כל המוזמנים בני  – ביניהם

 שאלות 21

ועל שאר המשתתפים לנחש את מה בוחר נושא דמות או רעיון,  ד המשתתפים אח
 שאלות בלבד.  21שבחר באמצעות 

 יה וטריו

אפשר להשתמש בכרטסת להצגת שאלות בנושאים שונים לכלל הנוסעים. אפשר 
ולבדוק אם גם השותפים   במידע הכי שולי והזוי שאתם מכיריםזכר יגם לנסות ולה

 .שלכם לנסיעה חולקים את אותו ידע

 מחבואים בדמיון 

כל ילד בתורו צריך "להתחבא" בדמיונו בפינה מסוימת בבית או בחצר, בגינה  
מוכרת או אפילו במקום שהוא ממציא (בגן חיות, על גג בניין, בירח...), ושאר 

 . מתחבאהמשתתפים צריכים לשאול אותו שאלות ולנחש איפה הוא 
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 משחקי אותיות ומילים 

 ארץ עיר

מחליטים מראש על קטגוריות המשחק, ומאחר ומדובר במשחק נסיעה ובהעדר 
אפשרות לרשום את התשובות, מוטב שלא לקבוע יותר מדי קטגוריות (הבסיסיות הן:  

ב' עד -ארץ, עיר, חי, צומח, דומם). אחד המשתתפים מונה את אותיות הא'
 שמכריזים "סטופ".  

ך לומר ארץ, עיר, חי, צומח, דומם, שם ילד,  כל ילד לפי התור (או הראשון שיודע) צרי
. לילדים שטרם יודעים קרוא וכתוב ניתן  שנבחרהשם ילדה ומקצוע המתחילים באות 

הראשון שמוצא תשובות לכל הקטגוריות שנקבעו הוא המנצח, וזוכה ר ולרמוז. לעזו
 .בכבוד של מניית האותיות בתור הבא

 חידות מילוליות

 .ימתובות להן מתחילות באות מסוחדים חידות מרומזות שהתש
 " מתחיל בא', בצבע אדום, מתוק וטעים, מה זה? אבטיחדוגמה: "

 "מתחיל בר' ומחליף אורות, מה זה? רמזור"

 מה יוצא דופן  

                          .מכינים מראש קבוצות מילים שאחת המילים יוצאת דופן

 משחק החרוזים 

מכריז על מילה מסוימת, וכולם צריכים למצוא לה חרוז. הראשון  משתתפיםאחד ה
   א חרוזשמוצא חרוז, בוחר מילה חדשה לה צריכים המשתתפים למצו

 שטויות בחרוזים.  -שטוזים  אפשר להמציא למתקדמים: 
לפיה כל שטוז יכיל מילה מהשטוז   הוראהאפשר להוסיף  -יותר למתקדמים 

                                           .הקודם

 משחק המילים 

כל משתתף בתורו צריך לומר מילה, והמשתתף שאחריו צריך למצוא מילה 
המתחילה באותה אות בה מסתיימת המילה שנאמרה לפניו. למשל הראשון אמר 

 ."בית", השני "תירס", השלישי "ספר" וכן הלאה

 לבן -שחור-לא-כן

צריכים לנהל שיחה ולשאול אחד את השני שאלות, כאשר אסור לאף  משתתפיםה
המילים הנ"ל. מי שאומר בטעות, צובר פסילה. נסו  4-אחת מהשתמש באחד ל

 .לבלבל אחד את השני... רצוי להציב זמן למשחק, אחרת הוא נמאס מהר
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 סיפורים  

 סיפור בהמשכים 

 ה בעלילה. ומפסיק בנקודת מפנ מתחיל לספר סיפור משתתפיםאחד ה
וכן הלאה. לפעמים נוצר סיפור מאוד משעשע  המשתתף הבא ממשיך את הסיפור 

 .מהמאמץ המשותף

 מספרי הסיפורים 

מכל מיני סוגים: מה קרה השבוע, מה הדבר הכי מצחיק או הכי  מספרים סיפורים 
 .כיד הדמיון הטובה עליכם -עצוב שקרה אי פעם 

 משחקי ניווט והתמצאות בסביבה 
 רואה אני 

כל אחד בתורו בוחר עצם שהוא רואה בדרך (למשל מנוף או תמרור), וצריך לתת  
  רמזים לאחרים עד שהם מנחשים את העצם הנבחר

 ...הענן הזה דומה ל

חיות, דמויות  כשהשמיים מעוננים, אפשר למצוא כל מיני דברים המסתתרים בעננים. 
להמציא סיפור או לחשוב מה היא על כל אחת מהצורות אפשר וחפצים מוכרים. 

 .עושה בשמיים

 ניווט בשטח 

מציינים שם של יישוב והשאר יצטרכו לחפש אותו במפה ולנתב את הדרך 
                                                                                           .אליו

 צבע החפש את 

כריז על עצמים שהם רואים באותו צבע:  ההורה בוחר צבע, והילדים צריכים לה
 .'מכוניות, שלטים, צמחים וכו

 נסעתי וראיתי 

המשתתף הראשון אומר למשל "נסעתי לצפון וראיתי רמזור". השני מוסיף מילה: 
"נסעתי לצפון וראיתי רמזור ועננים". השלישי מוסיף מילה "...ראיתי רמזור, עננים 

עד  –ואוטובוס"... וכך הבא בתור צריך לומר את כל הפריטים ולהוסיף פריט משלו 
 שפט.  שמישהו לא מצליח לזכור את כל הפריטים במ
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 לימוד אנגלית

לנחש  או בנוף, ועל הילדים  רכבעל ההורה לומר משפט באנגלית על משהו שיש ב
 מה נאמר בעזרת רמזים שיקבלו.

 שעת ציור

נוסעים בדרך הררית או מוקפת נוף? תנו לילדים דפים ובקשו מהם לצייר את מה 
צמחייה, שנשקף מבעד לחלון. אפשר להתמקד כל פעם בנושא אחר: בעלי חיים,  

פרחים, שמיים, אדמה, נוסעים אחרים, מכוניות בכביש ועוד. אפשר לצייר עם טוש 
 . מחיק על החלון

 משחקי שירים 
 שירים בהמשכים 

אחד הנוסעים מתחיל לשיר. האחרים עוצרים אותו באמצע השיר וצריכים להמשיך 
 השיר נעצר. ולשיר שיר המתחיל במילה בה 

 .אפשרות נוספת היא לזרוק לחלל האויר מילה ולמצוא שיר המתחיל במילה הזו

 פסטיבל שירים

 י:זה הזמן למחזמר משפחת
מילה מסוימת, שמות חיות,  אפשר לשיר שירים לפי נושא: חגים, שירים שמכילים 

 .שמות ילדים, סרטים או תוכניות, ספרים או כל אפשרות אחרת העולה על דעתכם

 חידות שירים

לצטט או להזכיר דמות או קטע משיר, ולנסות לנחש מי אמר למי ובאיזה עניין או  
 .באיזה שיר

 ."מי שכח לסגור את הדלת? השפן הקטן כמובן"
 ."מה יש לי יום יום? חג"

 משחקי חשבון ומספרים 
 בום צ'קלקה 

מסתכלים על מכוניות. מתייחסים לשלושת הספרות האמצעיות של כל רכב. 
אומר 'בום צ'קלקה'. למשל, הוא כשמישהו מבחין ששתי הספרות בצדדים זהות,  

 ., שתי ספרות הצד זהות454, המספר האמצעי הוא 60-454-78מספר המכונית 
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 משחק המספרים  

ל פי רצף, בלוחיות הרישוי של מכוניות עצריכים למצוא מספרים  משתתפיםכל ה
סביבנו, שלטי דרכים, פרסומות בדרך וכן הלאה. מי שרואה מספר מכריז אותו וכך  

המשחק נהיה קשה יותר שכן צריך למצוא  10-ממשיכים למספר הבא. כשמגיעים ל
 .וכן הלאה 11, 10ברצף את הספרות 

 לספור הכל 

לספור מכוניות בצבע מסוים הנוסעות על הכביש, לספור את הרמזורים שעוברים, 
לספור את העצים שחולפים על פניהם, שלטי רחוב וכל דבר אחר שיעזור לכם 

 .להעביר את הזמן

 תרגילי חשבון

תרגילי חשבון קלים, שאפשר לפתור בעל פה מבלי להסתבך. אפשר  להציג לילדים
לקשר את התרגילים למה שרואים בשטח בזמן הנסיעה ("כמה הם שלושה רמזורים 

 .ועוד חמישה אוטובוסים?")
 .לגדולים יותר אפשר להציג בעיות חשבוניות של ממש

 בום  7

אומרים כולם  7הספרה אחד הנוסעים מתחיל לספור בקול רם, ובכל כפולה של 
 ."בום" במקום המספר המתאים. מי שלא זוכר לומר "בום" נפסל

 .אפשר כמובן לשחק זאת עם כל מספר וזו דרך מצוינת לתרגול לוח הכפל

 משחקים נוספים 
 עזרים לדרך 

אם נגמרו הרעיונות למשחקי דמיון ומשחקים מילוליים, הדרך ארוכה מאד או שחלק 
לנסיעה קלה   עזריםעזר במבחר יה להשתתף, אפשר להמהקהל מנמנם או לא רוצ

 .ספרים, דפים + מדבקות, לוח ציור מגנטי (סקצ'רס): ושלווה יותר

 משחק השקט 

 .מי שמתחיל לדבר הוא המפסיד וממציאים לו עונש מצחיק
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 מחיאות לפי קצב 

הילדים לחקות על רגליו בקצב מסוים, ועל מתופף כפיים או   מוחאההורה שאינו נוהג 
את הקצב במדויק מבלי להתבלבל (למשל: מחיאה, הפסקה, שתי מחיאות, הפסקה,  

 .שלוש מחיאות)

 המצאה חשובה

מהן לדעתו שתי ההמצאות החשובות ביותר שהמציא האדם   כל משתתף מספר
 ) ומסביר למה. (למשל מחשב, גלגל, חשמל

 יומן נסיעה 
 

בקשו מהילדים לכתוב יומן נסיעה, כדי שתהיה להם מזכרת מהטיול. הילדים  
מתבקשים לציין כל שיר שמושמע ברדיו, כל חילופי דברים בין ההורים וכל תחושה 

 שיש להם בראש בעת הנסיעה.

   

 22 רעיונות 
 להרמת כוסית 

 מדליקה 

37 רעיונות 
למישחוק ימי 

 הדרכה 

טיפים   22
למישחוק שיעורים, 

 לאנשי חינוך 

על הקישורים: רוצים להכיר אותי טוב יותר? לחצו   

https://www.facebook.com/talcoaching
https://www.youtube.com/user/ImaShefa
https://www.linkedin.com/in/%D7%98%D7%9C-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8-106b9816/
http://www.talmazor.co.il/
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=56797-22323947256-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=56797-22323947256-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=56797-22323947256-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=56797-22323947256-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=84858-33353267184-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=56797-22323947256-10915
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=57549-23319775584-11253
https://n.sendmsg.co.il/f1284/book

