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 להוריד, להדפיס, לשחק.

, שלא דורשים הכנות מיוחדות. הפעם אפשר באנגלית וניםמשחקעוד חמישה משחקים בסדרת 

 גם עם ניר ועיפרון או עט או טוש.

רגעים בו , כשמחכים בתור, בזמן הארוחהטיסותבנסיעות ארוכות, אפשר לשחק בפיקניק, ב

 ..קטנים בין חוגים

 

1. Word chain – alphabetical 

 apple – egg – guitar – robot 

, מחזק את הערנות לכתיב, מחשבה מהירה, זיכרון וסתם  ABC-לפי אותיות ה  שרשרת מילים

 כיף

השחקן הראשון אומר מילה כל שהיא באנגלית והבא אחריו אומר מילה שמתחילה באות 

 האחרונה של המילה הקודמת. 

 ".Eבשביל הענין כדאי להמעיט במילים שנגמרות באות "

 אפשר לנסות להגביל מהירות

 

 

2. ABC dialogue – sentences 

 ABC -( לפי הסדר של אותיות ה משניים )אפשר יותר ABC דיאלוג

 משחק ברמה גבוהה לגדולים ולשולטים באנגלית.

 .ABC המטרה היא לנהל דיאלוג ארוך ככל האפשר כשכל משפט מתחיל באות הבאה של ה

 לדוגמה:

Dan: Are you OK? 

Dana: Besides the heat I am fine. Are you? 

Dan: Can be better, thank you.  

Dana: Do you want to play? 

 

3. Hebrew / English - name as many similar words (cognates) as possible  - 

telephone, ambulance, robot etc. 

 הרגשה טובה עירנות שפתית, אוצר מילים,  – עברית/  אנגלית

להגיד כמה שיותר מילים זהות בעברית ובאנגלית כמו טלפון, אמבולנס, רובוט וכד'. על הדרך 

 אפשר להזכיר מילים שהעברית תפסה את מקום האנגלית בהצלחה כמו: קסטה/קלטת
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4. Who am I by numbers – guess what the numbers mean to me 

 שאלות, היכרות – מי אני ומה המספרים אומרים עלי

 כל אחד בתורו בוחר בין שניים לארבעה מספרים ואומר או כותב אותם על דף או על הלוח.

 שאר המשתתפים צריכים לנחש, תוך שאילת שאלות באנגלית, מה משמעות המספרים.

 17, 2   למשל, המספרים שלי

 שאלות אפשריות:

Do you have 2 children? 

Do you live in number 17? 

Do you have 2 cats? 

Do you have 17 cousins? 

 

5. Counting – math in English 

 עושים חשבון באנגלית

 אינסוף אפשרויות לתרגילי חשבון מסוגים שונים, באנגלית, לפי רמת האנגלית והחשבון

 למשל: 

 חישוב סכום הספרות של המכונית שלפנינו .1

 יכולים לספור במשך הנסיעהכמה מכוניות אדומות / כחולות / לבנות אנחנו  .2

 להוסיף או לחסר אדומות מכחולות וכד' .3

 כמה יש שורות / כסאות / גברים / נשים / ילדים / דיילות/ים/ כוסות על העגלה –במטוס  .4

 

 

 רים, נהנים מדב שחקים,מ
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