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רעיונות לפעילות קובייה עם כיסים
לפניכם שלל רעיונות לפעילות עם הקובייה בתחומים שונים. בחלק מהמשחקים נעשה 

שימוש בקובייה בלבד; לחלקם צורפו עזרים המצוינים בהמשך. 

עזרים
 קוביית כיסים צבעונית

 קוביית נקודות
 כרטיסים לקוביית הכיסים

 כיסויי עיניים בצבעי הקובייה

הוראות כלליות
אפשר להשתמש בקובייה בכל משחק שבו אנו רוצים לבצע פעילות לפי תור - בין יחידים או בין 

קבוצות - כאשר כל משתתף/קבוצה מקבלים צבע התואם לאחד מששת צבעי הקובייה. 
מטילים את הקובייה. תור המשתתף/קבוצה נקבע על פי הצבע שיצא. אפשר לחלק את כיסויי 

העיניים התואמים לכל משתתף/קבוצה. המשתתפים מניחים את הכיסוי על הקדקוד - כך נוצרת 
חלוקה בין המשתתפים, על פי צבעים. 

משחק צבעים – תחרות בין יחידים או בין קבוצות
עזרים: קוביית כיסים, קוביית נקודות. 

מטילים את קוביות הכיסים והנקודות ביחד.
לדוגמה: קוביית הכיסים מראה על הצבע הצהוב, ובקוביית הנקודות יצא 3. 

על פי הצבע והנקודות שיצאו – על כל קבוצה/יחיד 
להביא מספר פריטים באותו צבע. 

לומר מספר שמות עצם בצבע הנ"ל. 
מספר ילדים בקבוצה יעמדו ליד עצם באותו צבע. בדוגמה שלפנינו – שלושה ילדים יעמדו ליד שלושה 

פריטים בצבע צהוב הנמצאים בחלל החדר. 

משחק צורות
עזרים: קוביית כיסים, כרטיסי צורות. 

מניחים בכיסי הקובייה את ששת כרטיסי הצורות. מטילים את הקובייה. 
משחק במעגל:  

כל ילד בתורו אומר מהי הצורה ההנדסית המופיעה על הקובייה.
כל ילד בתורו אומר שם עצם שצורתו כצורה ההנדסית המופיעה על הקובייה. 

משחק בתנועה
עזרים: קוביית כיסים, כרטיסי תנועות, קוביית נקודות, כיסויי עיניים.

מניחים את ששת כרטיסי התנועות בתוך כיסי הקובייה.
מחלקים את ילדי הגן לכמה קבוצות. כל קבוצה עומדת בטור. הילד הראשון בטור מטיל את . 1

הקובייה. על כל הילדים בטור שמאחוריו לבצע את התנועה המופיעה על הקובייה. 
לאותה פעילות מוסיפים את קוביית הנקודות, ועל הקבוצה לבצע את התנועה כמה פעמים – לפי . 2

המספר שהראתה הקובייה. 
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משחקי אותיות וסימני ניקוד
צליל פותח – משחק במעגל א. 

מניחים שש אותיות בכיסי הקובייה. מטילים את הקובייה.   
על כל ילד בתורו לומר שם עצם שמתחיל באותו צליל. לדוגמה: שם של חיה, של ילד או של   

ילדה, מאכל. 
וריאציות:   

1. אפשר לשחק בצליל סוגר.  
2. אפשר לתווך – המורה/הגננת אומרת את המילה הראשונה והילדים ממשיכים.  

3. אפשר לשלב שתי קוביות כיסים ולהשתמש בסימני הניקוד.   

אות וניקוד   ב. 
מפזרים 5 עד 10 כרטיסי אותיות על הרצפה.   

מניחים את כרטיסי הניקוד בתוך כיסי הקובייה.   
מטילים את הקובייה. המטרה: לומר בקול את הצירוף של העיצור והתנועה.   

משחק במעגל, וריאציות:   
1. במעגל – כל ילד בתורו בוחר אות אחת ומחבר לה את התנועה.   

2. בכל הטלת קובייה על כל משתתף לבחור לפחות שתי אותיות ולחבר להן את התנועה.   

משחקי מספרים
עזרים: קוביית כיסים, כרטיסי מספר. 

במשחק זה אפשר לשלב בין צבעי הקובייה למספר שעליו מורה הקובייה בעת ההטלה. 
משחק על גבי שולחן  .1

עזרים נוספים: חרוזים או מקלות מנייה על פי צבעי הקובייה.   
מטילים את הקובייה. כל משתתף צריך לאסוף חרוזים ולהניחם על השולחן על פי הכמות   

והצבע שעליהם הורתה הקובייה. 
משחק בחלל החדר - בין שתי קבוצות  .2

על כל קבוצה להביא פריטים על פי הצבע והמספר שעליהם הורתה הקובייה.   
משחק שיום וקטגוריות - במעגל  .3

בוחרים בקטגוריה )ללא התייחסות לצבע הקובייה(. מטילים את הקובייה.   
כל ילד יאמר )על פי סדר הישיבה במעגל( שמות של שלושה פריטים השייכים לקטגוריה   

הנבחרת. 
קטגוריות לדוגמה: חיות, ֵּפרות וירקות, דברים עגולים, מקצועות, כלי עבודה, משחקי חצר,   

עצמים המפיצים חום ואור. 

נשמח אם תשלחו לנו רעיונות נוספים ונעלה אותם באתר יסוד  
             בברכה 

צוות יסוד            
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