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 משחק רביעיותלהוראות 

 Present Perfect Simple / Continuous 

 מטרת המשחק:

 של הזמנים:  ולהפנים את התבניתלתרגל משפטים 

 Present Perfect Simple / Continuous 

 שמתחילים:כמה דברים שכדאי לדעת לפני 

 שחקנים. 2-6חק מיועד ל משה  

  רביעיות. 15בכל משחק יש 

 חיובי, שלילי או שאלה. –ה היא משפט שלם יכל רביעי

  מרקר( מילים שונות מתוך המשפט  מסומנות בצהובבכל קלף( 

  המשפטים.ו המיליםלאסוף כמה שיותר רביעיות, תוך חזרה על המטרה 

 

 

 

 כמה הערות ורעיונות

שנבחר פשוט מאד כדי לשים דגש על מבנה המשפט ולא להכביד אוצר המילים 

 עם מילים חדשות או לא שכיחות.

 .האיורים נועדו להוסיף קצת צבע ואין להן קשר ישיר או הסברי למשפטים 

  מלמדים את זמני בדרך כלל. לתלמידיםתמיד כדאי להתאים את המשחק PERFECT .'בכיתה ט 

  רביעיות כל פעם( 8-10שחקנים עדיף להשתמש בפחות רביעיות. )  2-4כשמשחקים 

  בשיעור פרטי אחד על אחד אפשר להתחיל עם רביעיות של משפטים חיוביים ואז להוסיף בהדרגה

 את השאלה והשלילה.

  אפשר גם להשתמש בקלפים ידד איתםיתחילת המשחק כדי להתאפשר לקרוא את המשפטים לפני ,

 להקניה ראשונית.

  כשמסיימים סיבוב של המשחק מאד מומלץ להמציא משפטים לפי התבנית שנלמדה עם מילים

 אחרות.

  הילקרוא את המשפטים בהתחלה וגם כשיש רביעיתוך כדי המשחק. 

  מתי נכון בהמשך יהיו משחקים נוספים בסדרה, בזמנים שונים שיאפשרו ערבוב והבנת עומק

 להשתמש בכל אחד מהם.
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 איך משחקים:
 קלפים לכל משתתף. 4ומחלקים  מערבבים את הקלפים  

  הקופה". –את השאר מניחים עם הפנים כלפי מטה" 

 'קורא את המשפט:ו שחקן א' פונה לשחקן ב 

 

How long have you been waiting? 

 או:

She has just left home. 

  'את הרביעייה המבוקשת, הוא עונה:אין אם לב 

No, go fish. 

 .א' לוקח קלף מהקופה 

 התור עובר לשחקן ב'. 

 .אם יש יותר משני שחקנים, התור נקבע בסבב לפי כיוון השעון 

 

  'את הרביעייה הזו, הוא אומר:יש אם לשחקן ב 

Yes. 

 חוזר וקורא את אותו המשפט: או 

How long have you been waiting? 

 :שחקן א' מבקש את הקלף שחסר לו 

 

?“how long”Do you have   

  'את הקלף עם המילים  איןאם לשחקן ב “how long” הוא אומר  –מודגשות בצהוב 

No, go fish.  

 .א' לוקח קלף מהקופה 

  'את הקלף עם המילים  ישאם לשחקן ב“how long”  הוא נותן את  –מודגשות בצהוב

 הקלף לשחקן א'. 

 .הוא יכול להמשיך ולשאול את ב' או לפנות לשחקן אחר. לשחקן א' יש תור נוסף 

 ד השחקנים אוסף ארבעה קלפים מאותו המשפט הוא מניח את הרביעייה עם כשאח

 הפנים למעלה וקורא את המשפט.

 .המנצח הוא השחקן עם מספר הרביעיות הגדול יותר 

 

  באופן טבעילדבר לומדים 
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