
"החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים"

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

, מתעניינים בדרכים חדשניות להעביר פעילויות ערכיות ומשמעותיות
?שיתרמו להתפתחות האישית של התלמידים והצוות כאחד

לנו יש את הפתרונות המושלמים עבורכם

הגננות  , לילדים וסדנאות חווייתיות לצוות המוריםמגוון פעילויות מהנות
.  המבוססות על משחקי חשיבה וחברה מעץ, או המדריכים

,  הפעילויות והסדנאות משפרות את הכישורים המוטוריים
הקוגניטיביים והחברתיים ומפתחות את החשיבה היצירתית ויכולת  

.התכנון של ילדים ומבוגרים
.

2021, מאי23
א"ב סיון תשפ"י

לקייטנות  2021פעילויות קיץ 



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
<<שעה וחצי לסבב 

ידיעת הארץ–קופסאות בריחה 
<<דקות לכיתה 45ואגדות  

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

.  מותאם  שיעבירו את הסדנה לכלל הקייטנים באותו היום

משחקי חברה וחשיבה מעץ100ערכת ענק של 
>>

מגוון הפעילויות שלנו

סדנאות גיבוש ופיתוח יצירתיות למורים ומדריכים
>>

אודותינו
>>



משחקי חשיבה וחברה בשילוב יצירת משחק

: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

: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



: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
מ  "כולל מע₪ 350: עלות

סדנאות ביום4מינימום 
ליום צפונה מחדרה  ₪ 150: תוספת נסיעות *

ודרומה מגדרה  

חזרה
לדף הבחירה



פעילויות משחקי חשיבה וחברה מעץ

: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

:מהלך הפעילות
I SPY: נשחק במשחק זיכרון מיוחד✓
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



: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
סדנאות ביום  3מינימום ₪ 300: עלות

ליום₪ 150: תוספת נסיעות *
(דרומה מחדרה–צפונה מגדרה 

חזרה
לדף הבחירה



הפנינג משחקי חשיבה וחברה מעץ

: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

.

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

גיבוש חברתי, שיתוף פעולה: דגש על



:מהלך הפעילות
סולמות וחבלים✓
פלונטר✓
חי צומח דומם✓
קלאס ✓
דמקה ✓

גיבוש חברתי, כיף, הנאה: דגש על

✓

:מהלך הפעילות
מגוון רחב של קפלות כעם דגמים מיוחדים לבניה  ✓
גיבוש חברתי, כיף, הנאה: דגש על✓

תכנון, שיתוף פעולה, כיף, הנאה: דגש על

.  המשחקים מותאמים לגיל ויכולות הילדים



כשעה וחצי לסבב: משך הפעילות
(  כיתות במקביל4)משתתפים בסבב 120מתאים לפעילות של עד 

₪  500סבב נוסף באותו היום ובאותו המקום 
סבבים ביום פעילות  3ניתן לעשות עד * 

מ  במרכז"כולל מע₪ 2600: מחיר
שלושה מדריכים

.  דרומה מגדרה, ליום  צפונה מחדרה₪ 150: תוספת נסיעות 

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 



: 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✓

מ במרכז  "כולל מע₪ 350: עלות *
ליום₪ 150: תוספת נסיעות *

חזרה
לדף הבחירה



"

איך מחזקים מיומנויות חשיבה
?יצירתית ומהנה, מגבשת, בדרך חווייתית

קופסאות מהאגדות  
3-הוא חדר בריחה קומפקטי המורכב מ" חדר בריחה בקופסה"

שרק פתרון החידות מעניק את  ,  קופסאות הנתונות זו בתוך זו
.הקודים לפתיחתן

הבורחים , במהלך הפעילות יעזרו המשתתפים לעמי ותמי
ימצאו את , הם יפגשו יצורים קסומים. להגיע לביתם, מהמכשפה

יפתרו כתב סתרים ובעיות חשבוניות ויתקדמו צעד  , דרכם במבוך
.אחרי צעד לסיום המסע

'  ג-'ילדים בכיתות א8חדר הבריחה מתאים לקבוצות של 

חזרה
לדף הבחירה

מ"כולל מע₪ 350:  עלות קופסאות בריחה
כיתות ליום   4מינימום 

ליום  ₪ 150: תוספת נסיעות



,מערכי שיעור10-משחקי חברה וחשיבה מעץ ו100ערכת ענק של 
.מהנה ומשמעותית, שיעזרו לכם ללמד בדרך יצירתית

.בהתאם לערכים החשובים לבית ספרכם, המשחקים נבחרים בקפידה

משחקי חברה וחשיבה יכולה להוות100ערכת 
שיעורי מתמטיקה ועוד, כלי להעברת שיעורי חינוך✓
בילוי מלמד בהפסקות פעילות באמצעות משחקי חשיבה✓
הילדים יחשפו למשחקים ויוכלו לשחק  –ספריה להשאלת משחקים✓

.עם ילדים אחרים או עם הוריהם בביתם
.מרחב מרגיע ומוגן. מענה לילדים שהוצאו מהכיתה✓

!אתם לא לבד
הצוות המקצועי שלנו יעביר סדנה חווייתית חד פעמית לצוות המורים  ✓

. כיצד להשתמש במשחקים, ולמועצת תלמידים
את  ( ולא באופן חד פעמי)לאורך השנה ילווה צוות המדריכים שלנו ✓

.המורים ויסביר כיצד ניתן להיעזר במשחק כחלק מהחוויה הלימודית

משחקי חברה וחשיבה מעץ100-חדשנות בחינוך 

חזרה
לדף הבחירה



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 כל  העצמת חווית ההצלחה , ערך מוסף ערכיעם

,  מיומנויות מוטוריותהמשתתפים ופיתוח 
.קוגניטיביות וחברתיות

.עובדת עם הסתדרות המוריםסמרטווד

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


חזרה
לדף הבחירה


