
 ורעיונות   הוראות - קוראים באותיות 

 

 למתחילים  -ABCלימוד ושינון אותיות ה 

 הציגו אותן בעזרת התמונות שעל הקלפים. אותיות ו  5 -3בחרו  

  C - cat, cactus, cake, candyלמשל: 

 ות, שהמשתתפים מזהים את האותיות והצלילים ללא עזרת התמונכ

 .ניתן להוסיף אותיות

 ( flash cardsשתמשו בקלפים בתור כרטיסי הברקה )ה

 כדי לאמן או לבחון את מה שנלמד.

  a, a, a –הדגימו צורות שונות של  האותיות כפי שהן מופיעות בחלק העליון של הקלפים 

 

 הקניית יכולת קריאה ראשונית והבנת צירופי צלילים –תחילת קריאה 

 קלפים שנלמדו. אפשר לבנות תבניות מילים בסיסיות בעזרת ה

 ניתן להרכיב את המלים: C,A,T,M,Sיודעים את האותיות כש :למשל

 cat, mat, sat .ע"י הנחת הקלפים עם האותיות המתאימות זה לצד זה 

 שניות וכד'( 30)כמה מילים מצליחים לבנות ב  זמן על ניתן לשחק 

 ניתן לראות כמה מילים ניתן לבנות עם האותיות 

 

   משתתפים 2-6 –משחק רביעיות קלאסי 

אותיות ראשונות, אפשר להתחיל לשחק רביעיות קלאסי,  5אחרי ששולטים ב

 ולהוסיף עוד קלפים בהתאם להתקדמות האותיות.

  .המשחק מורכב מסדרות של ארבעה קלפים לכל אות 

 .מטרת השחקנים לאסוף כמה שיותר רביעיות עד תום החפיסה 

 קלפי האותיות שכבר נלמדובחרו את 

 (44קלפים, אך לא יותר מ  20מומלץ לשחק עם חמש אותיות לפחות )מינימום  

קלפים לכל משתתף. שאר הקלפים נשארים הפוכים  4ערבבו היטב וחלקו 

 ב"קופה" מרכזית.

 השחקן הראשון פונה אל שחקן אחר לפי בחירתו ושואל לגבי הסדרה:

“ “Do you have c?                        

 לה להיות:התשובה יכו

“Yes, I do.” 

 או

“No, I don't.” 

 אם נענה בחיוב, הוא ממשיך לשאול לגבי הקלף שחסר לו:



“Do you have cat?” 

 או

"Do you have cactus?" 

 

 אם כן, הוא מקבל את הקלף ויכול להמשיך לשאול.

 אם לא, לוקח קלף מה"קופה" והתור עובר לשחקן הבא.

 ד לשני אם קיבלנו את הקלף שביקשנו.ניתן לשאול כל שחקן ולעבור מאח

 יה, שואלים:יכשרוצים לבקש מאותו השחקן קלף נוסף באותה הרביע

“Do you have more? “ 

אם נגמרו לשחקן כל הקלפים אבל יש עוד בקופה , הוא לוקח עוד קלף וממשיך 

 לשחק.

 המשחק נגמר כאשר אין יותר קלפים ב"קופה "  וכל הסדרות הושלמו.

 השחקן שהצליח לאסוף הכי הרבה רביעיות.המנצח הוא 

 

 


