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איך משחקים: השחקן המתחיל זורק את הכדור. הילד שתפס אותו צריך 
לקרוא בקול את שתי האותיות או התנועות )סימני–ניקוד(, הנמצאות 
בכדור  לשחק  ניתן  המשחק.  להוראות  בהתאם  ולפעול  אגודליו,  תחת 

בזוגות, במעגל או בחלוקה לשתי קבוצות. 

הוראות משחק לפעילויות שונות עם הכדור
זורקים את הכדור באוויר גבוה ככל האפשר, ובעודו באוויר מדקלמים   l
את אותיות הא"ב לפי הסדר. עוצרים כאשר תופסים את הכדור. שני 
האגודלים מכסים שתי אותיות. אם אחת מהאותיות היא זו שבה 

עצרת – זכית בנקודה. 

משחק היכרות: זורקים את הכדור באוויר. השחקן שתופס את הכדור   l
צריך לקרוא בשם של אחד מילדי החבורה, שמתחיל באחת האותיות 
נזרק  שאליו  הילד,  הכדור.  את  אליו  ולזרוק  לאגודלים,  שמתחת 
הכדור, זורק אותו שוב באוויר וקורא בשם אחד הילדים, וכך הלאה.  

שחקן, שלא מצא ילד לזרוק אליו את הכדור, יוצא מן המשחק.

משחק "ארץ–עיר": זורקים את הכדור באוויר. השחקן שתופס אותו   l
בוחר באות מתחת לאחד האגודלים. כל שחקן בתורו צריך לומר 
שם של חיה, צמח, ילד, מדינה ועוד, לפי מה שהוחלט מראש. ניתן 
לשחק גם במעגל: כל שחקן שתופס את הכדור בוחר באחד הנושאים 
)שם של עיר, מדינה, ילד וכו'( לפני שהוא מגלה את האותיות מתחת 

לאגודלים. 



משחקי צירופים:
בוחרים רק בתנועה, שיצאה מתחת לאחד האגודלים, ואומרים מילה   l

שמתחילה בתנועה זו. 
בוחרים רק באות, שיצאה מתחת לאחד האגודלים, ומבטאים מילה   l

שמתחילה באות זו.
מילה  ומבטאים  ניקוד(  )סימן  לתנועה  )אות(  עיצור  בין  מחברים   l

שמתחילה בצירוף זה.
את המשחק ניתן לשחק גם עבור אמצע מילה או סופה.  

את משחקי הצירופים ניתן לשחק  בצורות שונות: בזוג, במעגל או   
בקבוצות. 

דוגמאות:
משחק במעגל: עם תפיסת הכדור אומרים מילה, שמתחילה באות או   l
בתנועה שמתחת לאגודל ימין, ומוסרים לשחקן הבא. מתחילים את 

המשחק לאט ובמהלכו מגבירים את המהירות. 
משחק בין שתי קבוצות. מחליטים על נושא )לדוגמא: חיות(. זורקים   l
את הכדור מקבוצה לקבוצה כמו במשחק מחניים. השחקן, שתפס 
את הכדור, צריך לומר שם של חיה, שמתחיל בעיצור או בתנועה 
הצליח  לא  בנקודה.  זוכה  קבוצתו   – הצליח  לאגודליו.  שמתחת 

– הוא יוצא מן המשחק. 
זורקים את הכדור באוויר גבוה ככל האפשר. בעודו באוויר מוחאים   l
השחקן,  הסדר.  לפי  האל"ף–בי"ת  אותיות  את  ומדקלמים  כפיים 

שהגיע לאות הגבוהה ביותר כשתפס את הכדור – מנצח. 
אותו  תופסים  כאשר  באוויר.  הכדור  את  זורקים  בזוגות:  משחק   l
מסתכלים מהי האות שמתחת לאגודל שמאל. ככל שהאות גבוהה 



יותר – הניקוד גבוה יותר. למשל: אם קיבלת ס', ובן זוגך קיבל י' 
– זכית ב–2 נקודות ובן זוגך זכה בנקודה.  

משחק בזוגות: כל שחקן בוחר באות. זורקים את הכדור באוויר,תופסים   l
אותו ומסתכלים מהי האות שמתחת לאגודל ימין. השחקן, שהאות 
את  לשחק  ניתן  מנצח.  שבחר –  לאות  יותר  קרובה  שהתקבלה 

המשחק באותה צורה כשבוחרים אות אחת לשני השחקנים.
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