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מחשבה לדרך

המשחק “מחשבה לדרך” הינו
משחק מסלול שיתופי המעודד 

חשיבה, סקרנות 
וקידום מיומנויות שפה גבוהות

גיל
9-5

משתתפים
8-2

המשחק מכיל
לוח משחק

קוביה וחיילים
קלפי משחק              76

מחיר: 159 שקלים

איזה כיף! היום יש לנו יום חופש
אפשר לבלות בכל מיני מקומות: אפשר ללכת לקניון

 או להסתובב ברחוב. אפשר ללכת לגן החיות, לאכול גלידה
בגלידריה או לשחות בבריכה. ואולי בכלל נשחק בגן השעשועים

ליד הבית? אנחנו לא יודעים... נטיל את הקוביה ונגלה 
בכל מקום בילוי שבו נעצור, נחשוב על הדרך ונצבור יחד נקודות

   הנאה מהדרך
   עידוד חשיבה משותפת

   עידוד למידה פעילה וסקרנות
   קידום מיומנויות שיח

   העשרת אוצר המילים וידע עולם
   תרגול בניית משפטים מורכבים

   תרגול התארגנות להבעה מורכבת
   הדהוד תכני המשחק לשיח יומיומי

   תרגול הבעה בכתב

מטרות המשחק



מחשבה לבית

המשחק מכיל
לוח משחק

קוביה ומכונית משחק
קלפי משחק              82

המשחק “מחשבה לבית” הינו
משחק שיתופי המעודד 

חשיבה, סקרנות 
וקידום מיומנויות שפה גבוהות

גיל
9-5

משתתפים
8-2

מחיר: 159 שקלים

האורחים בדרך אלינו
אנחנו חייבים לנקות ולסדר את הבית לפני שהם מגיעים

בבית יש שישה אזורים שאנחנו צריכים לנקות ולסדר
הסלון, חדר התינוק, המטבח, חדר ההורים, חדר

האמבטיה והכניסה לבית 

   הנאה מהדרך
   עידוד חשיבה משותפת

   עידוד למידה פעילה וסקרנות
   קידום מיומנויות שיח

   העשרת אוצר המילים וידע עולם
   תרגול בניית משפטים מורכבים

   תרגול התארגנות להבעה מורכבת
   הדהוד תכני המשחק לשיח יומיומי

   תרגול הבעה בכתב

מטרות המשחק



לבשל שפה

חוברת מתכונים
”לבשל שפה“

מכילה 13 מתכונים מאויירים
ה”מתובלים” בהמלצות

לקידום השפה 

גיל
12-3

משתתפים
6-1

מחיר: 90 שקלים

חוברת זו מכילה 12 מתכונים אורייניים ה"מתובלים" בידע ובניסיון מקצועי 
וכוללים דגשים, מטרות ורעיונות נוספים שבאמצעותם תוכלו להעשיר ולקדם

את התפתחותם והתפתחותן של ילדכם וילדתכן, בהקשר טבעי תוך הנאה
משותפת.

באמצעות המתכונים ניתן:

    ליהנות יחד
    להעצים את הילד/ה ולחזק את הדימוי העצמי

    להעשיר את אוצר המילים ואת ידע העולם
    לקדם מיומנויות שיחה

    לעודד סקרנות ולמידה פעילה
    לתרגל בניית משפטים מורכבים

    לתרגל התארגנות להבעה מורכבת
    לקדם מיומנויות קריאה וכתיבה

    לקדם את עצמאות הילד/ה
    להיחשף לטעמים ולמרקמים חדשים



שפת היצירה

מכילה 20 תרחישי יצירה
המלווים בהמלצות

של קלינאית תקשורת
ומרפאה בעיסוק

גיל
12-3

משתתפים
6-1

מחיר: 150 שקלים

חוברת זו מכילה 20 תרחישי יצירה המלווים בידע ובניסיון מקצועי 
וכוללים דגשים, מטרות ורעיונות נוספים שבאמצעותם תוכלו להעשיר ולקדם

את התפתחותם והתפתחותן של ילדכם וילדתכן, בהקשר טבעי תוך הנאה
משותפת.

באמצעות המתכונים ניתן:

    ליהנות יחד
    להעצים את הילד/ה ולחזק את הדימוי העצמי

    להעשיר את אוצר המילים ואת ידע העולם
    לקדם מיומנויות שיחה

    לעודד סקרנות ולמידה פעילה
    לתרגל בניית משפטים מורכבים

    לתרגל התארגנות להבעה מורכבת
    לקדם מיומנויות קריאה וכתיבה

    לקדם את עצמאות הילד/ה
    לקדם תפקודים ניהוליים 

ועוד...      



 ערכת
”מחשבות ורגשות

זה כל הסיפור”

גיל
9-5

משתתפים
4-2

ערכת הפעילות “מחשבות ורגשות – זה כל הסיפור” מכילה תשעה סיפורים 
שבהם מתוארים מצבים הלקוחים מחיי היום-יום. כל סיפור בנוי מארבעה 

איורים, שלושה מאוירים במלואם, ואת הרביעי יש להשלים (סוף
 הסיפור). לכל סיפור שאלות מנחות המסייעות לקדם את החשיבה והשיחה. 

לסיפורים מצורף קובץ דיגיטלי המכיל 6 כרטיסיות של בני המשפחה שעליהן 
מאיירים את הבעות הפנים השונות וכרטיסיות עם בועות מחשבה ודיבור 

ריקות שבהן אפשר להשתמש להמשך כתיבת הסיפור. בנוסף מצורף לוח 
רגשות ילד/ה ואיורים של בני המשפחה לצביעה ואיור הבעת הפנים בהתאם 

לשפת הגוף באיור.

באמצעות הערכה אפשר

 ליהנות יחד
 לזהות ולהבין הבעות פנים

 לפתח יכולת חשיבה על נקודת מבטו של האחר/ת
 לעודד שיח על רגשות

 לפתח את היכולת להבין מצבים
 לפתח דמיון ויצירתיות

 לקדם את היכולת להסיק מסקנות ולפתור בעיות

מחיר: 119 שקלים



גיל
9-4

משתתפים
6-1

דרך הסבלנות
החוברת

היום נועם ומאיה ילמדו לצעוד בדרך הסבלנות
אבל רגע... איך צועדים בדרך הסבלנות? באיורים השונים 

נראה שנועם ומאיה מתמודדים עם בעיות שונות
תפקידנו לזהות מהי הבעיה ולנסות לפתור אותה יחד

מטרות החוברת

 ליהנות יחד
 לזהות ולהבין הבעות פנים

 לפתח את היכולת לחשוב על נקודת מבטו של האחר/ת
 לעודד שיח על רגשות

 לפתח את היכולת להבין מצבים חברתיים
 לקדם מיומנויות של שיח רגשי

 להדהד את תכני המשחק לשיח יום-יומי
 לקדם את היכולת להסיק מסקנות, לנבא אירועים ולפתור בעיות

מחיר: 45 שקלים

גיל
10-4

משתתפים
6-2

 החוברת הדיגיטלית
“דרך הסבלנות”  מקדמת הבנת
סיטואציות חברתיות ואת היכולת

לפתרון בעיות


