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 להוריד, להדפיס, לשחק.
 ., שלא דורשים הכנות מיוחדותבאנגלית וניםמשחקמישה משחקים  ראשונים בסדרת ח

רגעים בו , כשמחכים בתור, בזמן הארוחהטיסותבנסיעות ארוכות, אפשר לשחק בפיקניק, ב
 ..קטנים בין חוגים

 
1. I spy with my little eye something.. 

a) red/blue/green 

b) big, small.. 

c) beginning with a / b/ c 

 אוצר מילים העשרת – אני רואה בעיני הקטנה

 לפי רמת האנגלית של הילדים, מחליטים על ההגדרות:

 לפי צבעים, לפי גודל, מתחיל באות... "אני רואה משהו.."

 למשל:

 

Dan: I spy with my little eye something blue. 

Dana: sky? sea? shirt? 

I spy something big (a big tree) 

I spy something beginning with “b”  (boy) 

 

2.  Scattergories – country, city 

 אוצר מיליםהעשרת  – ארץ/עיר או חי/צומח/דומם

 . ABCמצוין לילדים שכבר יודעים את ה 

 רק מדינה, רק עיר, רק אוכל, או כמה קטגוריות בו זמנית. –מחליטים על קטגוריות רצויות 

 .ABC" וממשיך לאמר בלב את ה Aהמשתתפים אומר בקול:"אחד 

 אחד המשתתפים האחרים עוצר אותו בנקודה כלשהי והראשון אומר את האות שאליה הגיע. 

 למשל:

T" – Turkey, Tel-Aviv, Tomato, Turtle  

 

3.  21 questions: Is it..? 

 בעיקר שאלות פשוטות, אבל אפשר גם יותר מורכבות–מי יודע?  21

אחד המשתתפים בוחר חפץ ולא מגלה לאחרים, שצריכים בתורם לשאול שאלות "האם זה..", 

עד שמגלים את המילה שנבחרה. אפשר להחליט מראש על קטגוריות )מילים של חיות, אוכל 

וכד', או כל שם עצם שיודעים באנגלית(. אפשר להשתמש רק בשאלות כן/לא או גם במורכבות 

 יותר.

  :למשל

 .(ם)המשתתפים האחרים לא יודעי “ ”cat  ילהנבחרה המ

Mom: Is it an animal? 

Dan: Yes, it is. 

Dad: Is it big? 

Dan: No, it’s not. 

Rona: Where does it live? 
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Dan: at home, or in the yard. 

Mom: Is it furry? 

Dan: Yes, it is. 

Rona: Is it a cat?  

Dan: Yes, it is 

 

4. who am I?  

 משחק שאלותמי אני? 

שאלות, גם כאן אחד המשתתפים חושב על דמות ידועה, מההווה או  21ממש כמו במשחק 

 העבר, ושאר המשתתפים צריכים לגלות מי הדמות.

 למשל:

 נבחר "מסי".

Mom: Are you a man? 

Dan: Yes, I am. 

Dad: Do you live in Israel? 

Dan: No, I don’t. 

Rona: Where were you born? 

Dan: I was born in Argentina. 

Dad: Are you a football player? 

Dan: Yes, I am. 

Rona: Are you Messi? 

Dan: Yesss! 

 

5. Word chain: “I went to the market and bought …. (food, animals etc.) 

 העשרת אוצר מילים וחיזוק הזיכרון – שרשרת מילים

 אוכל, חיות, חפצים בבית וכד', או שמשאירים את כל האפשרויות פתוחות. בוחרים קטגוריה  כמו

אחרי שהמשתתף הראשון אומר את המשפט עם מילה שבחר, המשתתף הבא חוזר על המילה 

הקודמת ומוסיף משלו. מי שלא זוכר, יוצא מן המשחק )או שמתחילים מההתחלה, או שנותנים 

 תלוי בנסיבות(. –רמז 

 למשל:

 שון מתחיל עם המשפט:המשתתף הרא

Dan: “I went to the market and bought a melon”. 

Dana: “I went to the market and bought a melon and a potato”. 

Mom: “I went to the market and bought a melon, a potato and cheese”. 

 וכו'. ABCמילים לפי צבע, באות מסויימת, לפי סדר של  –אפשר לגוון 
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