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איך משחקים: השחקן המתחיל זורק את הכדור. הילד שתפס אותו צריך 
לקרוא בקול את מה שנמצא תחת אגודליו ולפעול בהתאם להוראות 
המשחק. לדוגמה: מתחת לאגודל ימין יש חמישה כדורים ומתחת לאגודל 
להתייחס  ניתן  ריקים.  מקומות  כמה  בכדור  ריבועים.  שלושה  שמאל 
אליהם ככמות אפס או כ"אס". ה"אס" יכול לשמש כנקודת בונוס, כמספר 
מנצח או כבחירה חופשית. ניתן לשחק בכדור בזוגות, במעגל או בחלוקה 

לשתי קבוצות.

הוראות משחק לפעילויות שונות עם הכדור
משחק בזוגות – השוואה: הילד שמתחיל זורק את הכדור ותופס   l
אותו. הוא בוחר את הכמות הגדולה מבין שני האגודלים, מכריז 
עליה וזורק לחברו. בן–הזוג חוזר על אותה פעולה. הילד שהכריז 

על הכמות הגדולה יותר זוכה בנקודה.

משחק בין קבוצות מתחרות: הילד שתפס את הכדור צריך לחבר   l
את שתי הכמויות שנמצאות תחת אגודליו. אם ענה נכון – זוכה 

הקבוצה שלו בנקודה. 
אפשרות נוספת: לבצע פעולת חיסור בין הכמויות המתקבלות.   

על  מכריז  הכדור  את  שתפס  הילד  מתחרות:  קבוצות  בין  משחק   l
הצורה הגיאומטרית, על הכמות או על הקבוצה שנמצאת תחת אחד 

האגודלים, בהתאם למה שהוחלט מראש.



אפשרויות משחק:
הקבוצה צריכה להביא עצמים במספר ובצורה שהתקבלו.   l

לדוגמה: שני עצמים מלבניים.  
הקבוצה צריכה להביא עצמים במספר ובצבע שהתקבלו.   l

לדוגמה: ארבעה עצמים אדומים.  
הקבוצה צריכה להביא פריט נוסף השייך לקבוצה שהתקבלה. לדוגמה:   l

צעצוע או כלי נגינה.
הקבוצה, שהביאה ראשונה את העצמים הנכונים – זוכה בנקודה.    

משחק במעגל: התאמת כמות למספר. מצמידים לחולצה של כל ילד   l
6. הילד שתופס את הכדור בוחר  ועליו מספר מ–1 עד  כרטיס, 
שעל  לילד  וזורק  שהתקבלה,  הכמות  על  מכריז  האגודלים,  באחד 
חולצתו מספר זהה. לאחר עשר זריקות אפשר לשאול אילו ילדים 
לא קיבלו את הכדור, ומה המספרים שלהם. אפשר לתת "בונוס" 
– שתי זריקות – למי שלא קיבל את הכדור. ניתן לשחק באותו 
משחק כאשר זורקים לילד, שעל חולצתו מספר הגדול ב–1 מהמספר 

שהתקבל או מספר הקטן ב–1.

משחק בזוגות או במעגל: הילד שקיבל את הכדור בוחר אחד משני   l
האגודלים ומכריז על הכמות שקיבל. בטרם יזרוק את הכדור לילד 

אחר עליו לבצע מטלה:
לקפוץ על רגל אחת מספר פעמים המתאים למספר שהכריז. 	

לזרוק ולתפוס את הכדור בהתאם למספר שהכריז תוך כדי מנייה. 	

להתכופף עם הכדור מספר כפיפות המתאים למספר שהכריז. 	



משחק במעגל: הילד בוחר את אחד האגודלים, מכריז על הכמות   l
שהתקבלה וקופץ קפיצות בהתאם למספר שבא אחריו. לדוגמה: אם 

קיבל 5, יקפוץ 6 קפיצות. 
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