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הקדמה

המשחק ככלי חברתי וככלי לימודי:
משחק הוא פעילות לשמה, הנעשית מרצון, בהנאה, ללא פיצוי גשמי.

אריסטו :"המשחק הוא הנאה בעשיית דבר שאין לו המשך"...
רעיון זה מביא אל הלמידה מאפיינים שהם מעבר ללמידת הנושאים הדידקטיים.

ילד משחק, יחוש הנאה וחוויה וירצה לשחק עוד ועוד. במהלך המשחק לומד הילד לשתף פעולה, תוך 
התחשבות בחבריו ולומד לפתור בעיות מעשיות.

הילד יחוש את ההגינות והאדיבות וילמד לשמור על חוקי המשחק אשר מאפשרים את ניהולו התקין 
של המשחק.

חשוב שהמפעיל יידע כי המשחק מפתח אצל הילד עירנות מחשבתית, מעודד את יכולת הריכוז ואת 
החשיבה היצירתית. 

המשחק בגן הילדים הוא אמצעי להגברת המוטיבציה ולהקניית ידע.

מהו משחק מסלול?
במשחק מסלול, מתקדמים באמצעות "צועדים", כלפי מטרות וכללים הנקבעים מראש. תוך כדי צעידה 
במסלול משיבים המשתתפים לשאלות, בעיות לימודיות המוצגות להם )שילוב המשחק בלמידה- שרה 

יעל, סל"ה, מכללת לוינסקי( או יוצרים בעצמם שאלות.
במשחק מסלול לומד הילד מהו רצף וכיצד מתקדמים עפ"י רצף. היכן לשים את הצועד וכיצד לעמוד 

בקצב מהיר.
במשחק מסלול הילד לומד להתמודד עם דרגות קושי שונות, לומד לקבל משוב מיידי שאיננו תלוי 

במבוגר חיצוני.

קיימים מספר סוגים של משחקי מסלול: 
משחק מסלול פשוט או פתוח – יש בו מסלול אחד לכל השחקנים והוראה אחת בכל תחנה. יש לו 

נקודת התחלה ונקודת סיום.
משחק מסלול סגור - יש לו התחלה ואין לו סוף. נקודת ההתחלה היא עפ"י החלטת המשתתפים. 

סיום המשחק צריך להיקבע מראש. 
משחק מסלול רב כיווני או מבוך - מסלול אין סופי ורב כיווני. מאפשר לשחקן חופש בחירה בנקודת 
להיקבע  צריך  המשחק  סיום  אסטרטגיה.  וחיפוש  המשתתף  שבוחר  כיוון  לכל  צעידה  ההתחלה, 

מראש.

המשחק : “חכמים במסלול"
משחק המסלול שלפניכם “חכמים במסלול", הוא משחק מתמטי-חברתי )מגיל 3-7(. המשחק מאפשר 

לכם הגננות/ים הורים להיות שותפות וגם צופים, ללמוד עם הילדים וללמוד על הילדים.
חשוב שילד יחוש הנאה וחוויה וירצה לשחק עוד ועוד. במהלך המשחק הילד ילמד לשתף פעולה עם 

חבריו, תוך התחשבות בחבריו ובניסיון לפתור בעיות מעשיות.
הילד יחוש את ההגינות והאדיבות וילמד לשמור על חוקי המשחק.

החשיבה  את  ומפתח  הריכוז  יכולת  את  מעלה  מחשבתית,  עירנות  הילד  אצל  מפתח  המשחק 
היצירתית
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מספר  עצמו  את  לשאול  ויכול  המשחקים  הילדים  יכולות  על  לומד  הילדים,  עם  המשחק  מבוגר 
שאלות:

האם הילד פעל בהתאם למטרות ורוח המשחק?
האם הכרטיסים היו ברורים וגדולים די הצורך?

מה ניתן ללמוד על הילד מתוך הפעילות?
מבחינה לימודית:

האם הילד גילה התעניינות? 1 .
באילו קשיים הילד נתקל וכיצד פתר אותם? 2 .

האם המשחק מתאים לרמה בה הילד נמצא? 3 .

מהם המשחקים או פעילויות שאתן לילד כדי לחזק תחום חלש? )תח"י(

תרומת המשחק לילדים בגילאי 3-4
היכרות עם משחק מסלול- צועדים צעד אחר צעד. ) בזכות גודל המשבצות במשחק קל לילדים להבין 

את הצעידה אחד אחר השני- צעד עוקב(
היכרות עם קוביית כמויות

לימוד קריאת מקרא
זיהוי סמלילים

זיהוי מספרים וספרות
הנחת רצף המספרים במקומם.

פיתוח הסבלנות והסובלנות - משחק חברתי
שיפור המוטוריקה.

מטרות המשחק: 
	 פיתוח כישורים חברתיים.

	 הכרות עם דרך משחק המסלול - צעד עוקב.
	 לימוד קריאת מקרא וזיהוי סמלילים, הבנת המקרא וביצוע פעולות עפ"י המקרא.

	 לימוד מושגים מתמטיים תוך כדי פעילות משחקית )עפ"י תוכנית הלימודים של משרד החינוך(.
	 העשרת השפה המתמטית.

	 הערכת הידע המתמטי של הילד ע"י מבוגר. 
	 מאפשר תצפית על הילד על כישורי הילד והערכת כישוריו בתחום החברתי, רגשי , מוטורי ושכלי 

)חרמ"ש(
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שלבי המשחק:
הילדים ילמדו מהו משחק מסלול וכיצד צועדים בו )יש לשים לב שהצעד מתחיל במשבצת הנמצאת 

לאחר מקום עמידת הצועד(
כיצד משחקים במסלול פשוט - פתוח.

קריאת מקרא ופעולה עפ"י הוראות המקרא.
קריאת הוראות וביצוען.

הערה: התכנים במשחק תואמים את מושג המספר כפי שהוא מופיע בתוכנית הליבה הממלכתית 
לגנים. )ר’ תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי, תוכנית ליבה תשס"ח(.

המשחק הוא יחידה אחת מתוך מערכת משחקים שתצא לאור בתקופה הקרובה.

מושגים מתמטיים הכלולים במשחק:
הילדים ישתמשו במושגים: מנייה, התאמה חד חד ערכי, צעידה ברצף, ספירה לאחור- קדימה, זיהוי 

כמויות וספרות, מספרים סודרים, אומדן, מספרים עוקבים, ועוד, פחות, פתרון בעיות.

הכנות למשחק )שלב א(: 
הכנת השטיח על רצפת החדר.

הצועד יימצא מחוץ לשטיח ליד המילה התחלה.
במרכז השטיח - יונחו קלפים עם סימן “כף רגל", צועד וקוביה.

המילה התחלה תונח בתחילת המסלול ובסוף המסלול תונח המילה סוף.

מהלך המשחק:)לכלל ילדי הגן(
ילד ראשון מטיל את הקוביה ומצעיד את הצועד מקו ההתחלה.

במידה והצועד לא הגיע לסימן כל שהוא הילד מעביר את הקוביה לילד היושב לצידו וכן הלאה....) ניתן 
לחלק את התור למשחק בכל דרך אחרת(.

במידה והגיע לסמליל – “קוראים" את המקרא ופועלים לפי ההוראה. )רק כאשר יצא בסמליל “תור 
נוסף" הילד שהטיל את הקוביה משחק עוד תור(.

כאשר הילד מגיע לסימן –"קלף", עליו לקחת כרטיס עם סימן “כף רגל" ולפעול עפ"י הכרטיס.

שלב זה עשוי להימשך בין חודש וחצי לחודשיים . חשוב שהילדים יכירו היטב את המקרא ואת מקום 
הסמלילים על הלוח. 

המלצה לגילאים הצעירים: 
ניתן להדביק מדבקות על הכרטיסים לפי הספרה המופיעה בהם. ולאחר תקופה בה שיחקתם במשחק 

להסירן.
לאחר שהילדים מכירים את המקרא עוברים לשלב הבא.

שלב ב- הכנות למשחק:
מסדרים את השטיח במרכז שמים קוביה, צועד.  

מהלך המשחק:
מחלקים לילדי הגן כרטיסיות מספר מ- 0 ועד 30 

לפי כמות המשבצות שברצועות. 
)בתחילה - ברצף לפי סדר הישיבה(. 

הילדים מניחים ברצף את כרטיסיות המספר על 
התחלה  המילה  את  מניחים  )מ-0-30(  השטיח. 

ואת המילה סוף על השטיח. 
“עבור  של  כרטיסיות  מניחים  השטיח  במרכז 

אל....".
מתחילים לשחק כמו במשחק הראשון . ילד נעצר על ספרה, מרים אותה ופועל עפ"י המקרא.

אם אין מתחת לספרה סימן, התור עובר לילד הבא. אם יש סימן מתחת לספרה הילד פועל עפ"י 
המקרא. כשהוא מסיים הוא מעביר את התור לילד הבא אחריו.

 2 “לך  להוראה  במקרא  הגיע  והילד  במידה 
"לאיזה  אותו  לשאול  כדאי  קדימה",  צעדים 
מספר עליך להגיע"? וכנ"ל “לך צעד 1 לאחור, 

לאיזה מספר הגעת"?

חלופה )וריאציה(:
המספרים  רצף  את  ילמדו  שהילדים  לאחר 
 30 את  לחלק  ניתן  המספרים,  את  ויזהו 
הגן.  ילדי  בין  אקראי  בסדר  המספר  כרטיסי 
לפי  הרצף  ולסדר את  לקום  צריכים  הילדים 
הסדר הנכון . ילד שבידיו כרטיס מספר 0 יקום 
למשבצת  מתחת  הכרטיס  את  ויניח  ראשון 

הראשונה.
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שלבי המשחק:
הילדים ילמדו מהו משחק מסלול וכיצד צועדים בו )יש לשים לב שהצעד מתחיל במשבצת הנמצאת 

לאחר מקום עמידת הצועד(
כיצד משחקים במסלול פשוט - פתוח.

קריאת מקרא ופעולה עפ"י הוראות המקרא.
קריאת הוראות וביצוען.

הערה: התכנים במשחק תואמים את מושג המספר כפי שהוא מופיע בתוכנית הליבה הממלכתית 
לגנים. )ר’ תוכנית לימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי, תוכנית ליבה תשס"ח(.

המשחק הוא יחידה אחת מתוך מערכת משחקים שתצא לאור בתקופה הקרובה.

מושגים מתמטיים הכלולים במשחק:
הילדים ישתמשו במושגים: מנייה, התאמה חד חד ערכי, צעידה ברצף, ספירה לאחור- קדימה, זיהוי 

כמויות וספרות, מספרים סודרים, אומדן, מספרים עוקבים, ועוד, פחות, פתרון בעיות.

הכנות למשחק )שלב א(: 
הכנת השטיח על רצפת החדר.

הצועד יימצא מחוץ לשטיח ליד המילה התחלה.
במרכז השטיח - יונחו קלפים עם סימן “כף רגל", צועד וקוביה.

המילה התחלה תונח בתחילת המסלול ובסוף המסלול תונח המילה סוף.

מהלך המשחק:)לכלל ילדי הגן(
ילד ראשון מטיל את הקוביה ומצעיד את הצועד מקו ההתחלה.

במידה והצועד לא הגיע לסימן כל שהוא הילד מעביר את הקוביה לילד היושב לצידו וכן הלאה....) ניתן 
לחלק את התור למשחק בכל דרך אחרת(.

במידה והגיע לסמליל – “קוראים" את המקרא ופועלים לפי ההוראה. )רק כאשר יצא בסמליל “תור 
נוסף" הילד שהטיל את הקוביה משחק עוד תור(.

כאשר הילד מגיע לסימן –"קלף", עליו לקחת כרטיס עם סימן “כף רגל" ולפעול עפ"י הכרטיס.

שלב זה עשוי להימשך בין חודש וחצי לחודשיים . חשוב שהילדים יכירו היטב את המקרא ואת מקום 
הסמלילים על הלוח. 

המלצה לגילאים הצעירים: 
ניתן להדביק מדבקות על הכרטיסים לפי הספרה המופיעה בהם. ולאחר תקופה בה שיחקתם במשחק 

להסירן.
לאחר שהילדים מכירים את המקרא עוברים לשלב הבא.

שלב ב- הכנות למשחק:
מסדרים את השטיח במרכז שמים קוביה, צועד.  

מהלך המשחק:
מחלקים לילדי הגן כרטיסיות מספר מ- 0 ועד 30 

לפי כמות המשבצות שברצועות. 
)בתחילה - ברצף לפי סדר הישיבה(. 

הילדים מניחים ברצף את כרטיסיות המספר על 
התחלה  המילה  את  מניחים  )מ-0-30(  השטיח. 

ואת המילה סוף על השטיח. 
“עבור  של  כרטיסיות  מניחים  השטיח  במרכז 

אל....".
מתחילים לשחק כמו במשחק הראשון . ילד נעצר על ספרה, מרים אותה ופועל עפ"י המקרא.

אם אין מתחת לספרה סימן, התור עובר לילד הבא. אם יש סימן מתחת לספרה הילד פועל עפ"י 
המקרא. כשהוא מסיים הוא מעביר את התור לילד הבא אחריו.

 2 “לך  להוראה  במקרא  הגיע  והילד  במידה 
"לאיזה  אותו  לשאול  כדאי  קדימה",  צעדים 
מספר עליך להגיע"? וכנ"ל “לך צעד 1 לאחור, 

לאיזה מספר הגעת"?

חלופה )וריאציה(:
המספרים  רצף  את  ילמדו  שהילדים  לאחר 
 30 את  לחלק  ניתן  המספרים,  את  ויזהו 
הגן.  ילדי  בין  אקראי  בסדר  המספר  כרטיסי 
לפי  הרצף  ולסדר את  לקום  צריכים  הילדים 
הסדר הנכון . ילד שבידיו כרטיס מספר 0 יקום 
למשבצת  מתחת  הכרטיס  את  ויניח  ראשון 

הראשונה.
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אפשרויות נוספות:
בחשבון - דוגמה למקרא: 

תנועה לפי כמות-. 1 ניתו להשתמש בכרטיסיות מספר לפי התקדמות הידע של הילדים. המפעיל 
יחליט לקחת כרטיסיות מ-1-7, 1-4 וכו'...)הכרטיסיות נמצאות במרכז השטיח הפוכות ליד הסמליל 
קח קלף(. משחקים משחק מסלול רגיל. הגיעו לסימן קלף מרימים כרטיס )לילד אסור להראות 
לחבריו את הכרטיס שבידיו(. הילד צריך לעשות תנועה שהוא בוחר עפ"י הכמות בכרטיס. החברים 

צריכים לנחש מה רשום על הכרטיס.
. משחקים רגיל. הגיעו לסימן קלף, הילד המשחק מרים  גדול מ..., קטן מ...,-אותם קלפים עד 20. 2

כרטיס וחד חידה לחבריו. לדוגמה: “יצא לי 4 איזה מספר גדול מ 4 ואיזה מספר קטן מ 4"?
הכרטיס שלי עוקב ל.... 3

. הכרטיס שלי בין... 4
אם תוריד מ...7. 5 אחד תגיע לספרה הנמצאת אצלי. 
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שג המספר-   ערכה: אילנה ברקוביץ – מדריכה
       דף בקרה למו

תאריך_:__________

ספירה- היעד- 30
מנייה- היעד-20

   מספר סודר
   סדר המספרים

שם הילד
ספירה 

עד..
ספירה 

ממספר 
נתון

ספירה 
לאחור

 מנייה 
עד..

עיקרון 
קרדינאלי

התאמה 
חד חד 
ערכית

מנייה 
בזוגות

הכרת 
מילות הרצף 

שון, 
)רא

שני...(

מיקום 
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    חכמים במסלול © 
תכולת המשחק:

שטיח ועליו 30 משבצות כשעל חלק מהן מסומנים סמלילים, במרכז השטיח    .1
מצוייר מקרא עם אותם סמלילים.  

צועד.  .2

קוביית מספרים או כמויות ) תלוי בגיל המשחקים(.  .3

כרטיסיות מספרים לבנות 0-30.  .4

שני כרטיסים התחלה וסוף.  .5

3 כרטיסי התקדם ו-3 כרטיסי חזור.     .6

25 כרטיסים "עבור למספר 2-26.  .7

דף הוראות והערכה.  .8

עבור למספר

26
עבור למספר

2

300

התקדם

2

חזור

1

התחלהסוף

מספר המשתתפים: קבוצה בת 2 ילדים עד 35 ילדים. ניתן לשחק גם במפגש.
המלצה: בגנים שבהם ילדים בגילאי 3, רצוי לשחק בתחילת השנה רק עם כמחצית מילדי הגן.
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