
"החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים"
אפלטון

,  ערכית וירוקה שתעביר את הזמן בהנאה, מחפשים פעילות יצירתית
?הההוריםתאתגר ואפילו תזכה אתכם בנקודות זכות אצל , תגבש

!לנו יש את הפתרונות המושלמים עבורכם

'ג-'בכיתות אמגוון פעילויות מהנות משחקיות ומגבשות לקייטנים
,  הפעילויות והסדנאות משפרות את הכישורים המוטוריים

החברתיים ומפתחות את החשיבה היצירתית ויכולת  , הקוגניטיביים
.התכנון של הקייטנים

מוזמנים לבחור את הפעילות המתאימה לכם
.



מוזמנים ללחוץ על הקישורים ולבחור את הפעילות  
המתאימה לכם  

פעילות משחקי חשיבה וחברה מעץ בשילוב יצירת משחק  
>>דקות 45

פעילויות משחקי חשיבה וחברה מעץ ללא יצירת משחק
>>דקות 45

הפנינג תחנות משחקי חשיבה וחברה מעץ
>>שעתיים 

ידיעת הארץ–קופסאות בריחה 
<<

.  יש מספר צוותים מקצועיים הפרושים בכל רחבי הארץלסמרטווד
נדאג לשלוח מספר מדריכים , דקות45אם תבחרו פעילויות בנות 

.  מותאם  שיעבירו את הסדנה לכלל הקייטנים באותו היום

אודותינו
<<

מגוון הפעילויות שלנו



משחקי חשיבה וחברה בשילוב יצירת משחק
טנגרם.1

:מהלך הפעילות
נכיר שלושה משחקי חברה וחשיבה שונים:

נגה'ג, דומינו משולשים, לודו
נספר את אגדת הטנגרם
 לקחת הביתה–נכין טנגרם עם דף עבודה

:ערך מוסף
הנאה וכיף
פיתוח סבלנות
משחק חברתי
פעילות יצירתית

דקות45: משך הפעילות

מנקלה.2
:מהלך הפעילות

פירמידות: נכיר מספר אתגרי יחיד  ,
וחידות חוטים  , סוסים  ורוכבים

 מאפריקה הרחוקההמנקלהנספר על ההיסטוריה של
לקחת הביתה–נכין מנקלה

:ערך מוסף
הנאה וכיף
פיתוח יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה
תכנון

דקות45: משך הפעילות

בחרו מבין שלוש הפעילויות



החלף ארבע–תכנון מוקדם .3
:מהלך הפעילות

נשחק החלף ארבע אנושי
נשחק הראשון למלך
לקחת הביתה–נכין החלף ארבע

:ערך מוסף
הנאה וכיף
 עקרון החשיבה לאחור–תכנון
פיתוח יצירתיות
שיתוף פעולה
אסטרטגיה

דקות45: משך הפעילות

תודה על הפעלה קסומה שהעברת אצלנו  ! גלי המדהימה"
–בבית הספר של החופש הגדול כצנלסון בכפר סירקין 

ריתקת את הילדים בצורה מדהימה וגרמת להם לשחק פחות מול המסכים  
.ויותר במשחקי העץ שהצעת להם ויצרנו יחדיו 

( :פשוט עץ. פשוט מבורך. חובה בכל מסגרת

בית ספר כצנלסון כפר סירקין  , גליקשיפמןלי 

חזרה
לדף הבחירה



פעילויות משחקי חשיבה וחברה מעץ
דומינו.1

:מהלך הפעילות
נבנה את הבניין הכי גבוה
ניצור שרשרת דומינו
נשחק בדומינו רגיל ובדומינו משולשים
 אפקט הדומינו"נספר ונסביר על"

:ערך מוסף
הנאה וכיף
יצירתיות
מוטוריקה עדינה
 שיתוף פעולה–פעילות חברתית

דקות45: משך הפעילות

תשומת לב לפרטים–משחק זיכרון . 2
:מהלך הפעילות

נשחק במשחק זיכרון מיוחד :I SPY
נחפש חפץ במבוך תמונות
נשחק במספר חידות האנשה  ,

וחשיבה מחוץ לקופסה
:ערך מוסף

הנאה וכיף
זיכרון ותשומת לב לפרטים
ריכוז
חשיבה מחוץ לקופסה

דקות45: משך הפעילות

בחרו מבין שלוש הפעילויות



!!!!  המדהימהסמרטוודלחברת "
"  מתן "ילדי וצוות בית הספר של החופש הגדול בבית חינוך 

רוצים להודות לכם מקרב לב על הפעילות המדהימה שהתקיימה אתמול 
,  הפעלתם את הילדים בצורה מדהימה וחווייתית . באולם הספורט

.  לפתח את החשיבה בצורה יצירתית ואסטרטגית , נתתם להם לחשוב 
משחקי האסטרטגיה והחשיבה הביאו את הילדים להתנסות ולתכנון  

המון תודה!!!! ומעבר לכך גיבוש כיתתי איכותי 

בית חינוך מתן  , מנהלת חטיבה צעירה, אורית מצליח

קוביית סומה.3
:מהלך הפעילות

פירמידת כדורים: נכיר מספר אתגרי יחיד  ,
חידות חוטים, קופסת הפלא

  נשחק מספר חידות האנשה
וחשיבה מחוץ לקופסה

נלמד ונשחק עם קוביית הסומה

:ערך מוסף
הנאה וכיף
ראייה תלת ממדית
שיתוף פעולה
יציאה מחוץ לקופסה

דקות45: משך הפעילות

חזרה
לדף הבחירה



הפנינג משחקי חשיבה וחברה מעץ

:תחנה ראשונה
משחקי חשיבה מעץ גדולים

:מהלך הפעילות
טנגרם
דמקה סינית
קובית סומה
לודו
ענקיים דוקים

אסטרטגיה ותכנון  , סבלנות: דגש על

)ניתן להוסיף או להוריד תחנות(תחנות פעילות6סבב של 
.דקות משחק20-למשך כ, משתתפים במקביל30בכל תחנה עד 

על מנת להסביר את הוראות  , מדריך מקצועי ואדיב  נמצא בכל תחנה
!  ההנאה מובטחת, המשחק ולאתגר את המשתתפים

.

:תחנה שניה
משחקי חברה וחשיבה קטנים

:מהלך הפעילות
 מימדאיקס עיגול תלת
נגה'ג
דומינו משולשים
רברסי
  דמקה סינית זוגית

גיבוש חברתי, שיתוף פעולה: דגש על



:תחנה שלישית
אתגרי יחיד

:מהלך הפעילות
 חלקים2פירמידה
טנגרם
פאזל תאומים
פאזלT 
  קופסת הפלא

יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה: דגש על

:תחנה רביעית
גדוליםרצפתייםמשחקי חברה וחשיבה 

:מהלך הפעילות
סולמות וחבלים
פלונטר
חי צומח דומם
 קלאס
 דמקה

גיבוש חברתי, כיף, הנאה: דגש על

:תחנה חמישית
ממושחקותחידות 

:מהלך הפעילות
  הכבשה והשוטר
 4החלף
  חידות חשיבה מחוץ לקופסה

שיתוף פעולה, פיתוח חשיבה יצירתית: דגש על



:תחנה שישית
בניה בקפלות
:מהלך הפעילות

מגוון קפלות בצבעים שונים
אסטרטגיה ותכנון, פיתוח הדמיון: דגש על

כשעתיים: משך הפעילות
משתתפים180מתאים לפעילות של עד 

בכל שנה אנו מקיימים בבית ספרנו יום שיא מתמטי  "
שמטרתם  , סמרטוודהשנה רכשנו משחקים מחברת . שחל ביום הפאי

לעודד את הגמישות המחשבתית והיצירתיות לצד פיתוח כישורים  
.  חברתיים

: במסגרת יום הפאי התלמידים שיחקו במשחקי עץ גדולים ביניהם
כמו גם  . חידות ופאזלים מאתגרים, ענקייםודוקיםנגה'ג, דמקה סינית

איקס  , קובית סומה: שיחקו במשחקים שרכשנו לבית הספר ביניהם
.עיגול תלת ממדי ועוד

שהובילה ביד , מנהלת החברה, הייתה חוויה מדהימה לעבוד עם גלי
. רמה ומקצועיות יום שיא מאתגר במיוחד

ואנחנו ממשיכים לשחק  –ביום הפאי  " לצאת מהעיגול"הצלחנו 
.במשחקים בהפסקות ובשיעורים

,תודה רבה

. יסוד אחוזה, הריאלי העברי בחיפה, רכזת מתמטיקה, עינב קיסר

חזרה
לדף הבחירה



"ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, עם שאינו יודע את עברו"
יגאל אלון

איך מחזקים את ידיעת הארץ  
?משחקית ומהנה, בדרך חווייתית

3-הוא חדר בריחה קומפקטי המורכב מ" חדר בריחה בקופסה"
שרק פתרון החידות מעניק את  ,  קופסאות הנתונות זו בתוך זו

.הקודים לפתיחתן
מהכרות עם : במהלך הפעילות יעמיקו המשתתפים את ידיעת הארץ

פרחים ונחלים  , דרך ידע גיאוגרפי ועד ציפורים, מאורעות היסטוריים
.בארצנו

,  ילדים8קופסאות הבריחה מתאימות לקבוצות של 
.ומותאמות אישית לגיל הילדים

.  קבוצות במקביל6ניתן להנחות 



מיוחדת  , מהנה, חווייתיתרציתי להגיד תודה על פעילות , גלי היקרה
ומתמקדת  שיתוף פעולה ועבודת צוות הפעילות מצריכה . ומלמדת

ישראל במגוון  החינוכיים והערכיים של ארץ , היפיםבהיבטיה 
הפעילות כמו בחדר בריחה  . ציפורים וכדומה, אתרים, שירים: תחומים

,  אמיתי יוצרת עניין ומתח מתמשך כאשר כל פעולה נכונה שמבצעים
.מובילה לפתרון שלב מסוים עד לפתרון התעלומה כולה

יוצר גירוי ורצון להתחיל במשחק  , המשחק מוגש באסתטיות רבה
והמון המון  אתגרים , חידות מרתקות,בהפתעותמשחק מלא . מיד

.הנאה
!ממליצה מאוד

בית חינוך מתן ' , מחנכת כיתה ד, מיה גוטמן

: מטרת הפעילות 
פתרון חידות באמצעות עבודת צוות: חושבים יחד
המטרה קבוצתית ומשותפת מייצרת  : מתחברים ומתלכדים יחד

.  חיבורים טבעיים ובלתי פורמליים
המשימות מהוות אמצעי חוויתי להכרת המדינה לעומק : לומדים יחד

חזרה
לדף הבחירה



מוזמנים לכוס קפה

הפייסבוקלבקר בדף , בואו להתרשם מאתר האינטרנט שלנו
.ולהזמין את הפעילות החווייתית הבאה

!שיהיה לנו משחק מעצים
050-2468797–גלי 

,  גוליגרי גלי אשכול "ע2013הוקמה בסמרטווד
.ומשחקולוגיהבוגרת לימודי הנחיית קבוצות 

אנו מאמינים בלימוד חוויתי באמצעות  בסמרטווד
במטרה להעניק כלים פרקטיים , כיף ומשחק

יצירת  , לחיבור בין ילדים ואנשים בכל הגילאים
,  חשיבה יצירתית וחדשניתפיתוח , שיתופי פעולה

התמודדות עם  , יכולת תכנון וחשיבה אסטרטגית
.ניצחון והפסד בכבוד ועוד, אתגרים

משחקית ייחודית  חוויה אנו מבטיחים לכם 
של העצמת חווית ההצלחה , ערך מוסף ערכיעם

,  מיומנויות מוטוריותכל המשתתפים ופיתוח 
.קוגניטיביות וחברתיות

.עובדת עם הסתדרות המוריםסמרטווד

?מי אנחנו

https://www.facebook.com/smartwoodgames/
https://www.smartwood.co.il/


בין לקוחותינו

חזרה
לדף הבחירה
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