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מיון והכללה

בחירת שם לקבוצה  

משחק לוטו: התאמת שם קבוצה לפריטים

ֶׁשַבע    ֲחָצִאית      ֶׁשֶמׁש      
ֵמָאה    ְמִעיל      ָיֵרַח      
ֶאָחד    ֻחְלָצה      ַמְאִדים     

ִציּוץ ַסְנְדָלר       ֵתה        
ְׁשָאָגה ַחְׁשַמַלאי      ִמיץ        
ְנִביָחה ְׁשַרְבָרב      ַיִין         

7א ס‘7
הוראות למשחק מ

בודד. על המשתתף להתאים שם קבוצה לפריטים.
המשתתף מסביר מדוע שם הקבוצה מתאים למילים הרשומות בלוח.   .2

זה  במשחק  בנקודה.  ולזכות  לקבוצה  השייך  נוסף  פריט  לציין  אפשר   .3
זוכים בנקודה גם עבור כל שטח אפור שכוסה באופן נכון. 

המנצח הוא הצובר את מספר הנקודות הגדול ביותר.  

התשובות למשחק
7א: חצאית, מעיל, חולצה = בגדים; שמש, ירח, מאדים = כוכבים; שבע, 
חשמלאי,  סנדלר,  משקאות;   = יין  מיץ,  תה,  מספרים;   = אחד  מאה, 

שרברב = בעלי מקצוע; ציוץ, שאגה, נביחה = קולות;
שמות של בנות; אברהם, אפרים, נמרוד =  7ב: מרים, אורנה, עדנה = 
שמות של בנים; שרפרף, שולחן, כורסה = רהיטים; מלח, פפריקה, פלפל 

= תבלינים; נמלה, דבורה, זבוב= חרקים; בצל, דלעת, כרוב = ירקות;
 = בוטנים  חמאת  טחינה,  חומוס,  ציפורים;   = יונה  חסידה,  ברווז,  7ג: 
אביב  חורף,  קיץ,  נגינה;  כלי   = מצילתיים  חצוצרה,  פסנתר,  ממרחים; 
 = בובה  קוביות,  כדור,  רגשות;   = אשמה  שמחה,  אכזבה,  עונות;   =

צעצועים. 
אנגלית, עברית,  פרחים;   = ורד  אותיות; צבעוני, חמנית,   = ק,פ,ץ  7ד: 
ערבית = שפות; אורז, חיטה, שעורה = דגנים; אקמול, ריטלין, אספירין = 

תרופות; שלגייה, כספיון, לכלוכית = דמויות מסיפורים.

מטרה לימודית: התאמת שם קבוצה ִלפריטים

ציוד: 4 לוחות משחק )מסומנים 7א, 7ב, 7ג, 7ד( ודף מילים )מסומן 7ה( 

מספר המשתתפים: 2 או 4 

הכנות למשחק: מחלקים את לוחות המשחק בין המשתתפים. אם 
במשחק משחקים שני משתתפים - כל אחד יקבל שני לוחות משחק. אם 

 משחקים ארבעה משתתפים - כל משתתף יקבל לוח משחק אחד בלבד. 
גוזרים את 24 המילים המופיעות בדף 7ה. מערבבים את הכרטיסים 

שנוצרו ומניחים אותם הפוכים על השולחן בערימה.

כל משתתף בתורו מרים כרטיס מתוך הערימה שעל  מהלך המשחק: 
המילה מתאימה  אם  בודק  כל משתתף  בה.  הכתוב  את  וקורא  השולחן 
לשמש שם קבוצה עבור שלושה פריטים המופיעים באחת המסגרות שעל 
גבי לוחו. המשתתף הזקוק לכרטיס, מניח אותו על השטח האפור המתאים 

שעל גבי לוחו. 

סיום המשחק: המשחק מסתיים כאשר כל השטחים האפורים שעל לוח 
)לוחות( המשחק של אחד המשתתפים כוסו בכרטיסים.

מי מנצח במשחק? המשתתף הממלא ראשון את השטחים האפורים שעל 
לוחו/ לוחותיו - הוא המנצח. 

אפשרויות משחקיות נוספות
משתתף  עבור  לו  המתאימות  ובמילים  בודד  בלוח  להשתמש  אפשר   .163
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7א
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ְׁשַרְפַרף ַאְבָרָהם      ִמְרָים            
ֻׁשְלָחן ֶאְפַרִים      אֹוְרָנה           
ֻּכְרָסה ֶעְדָנה      ִנְמרֹוד           

    ֶמַלח       ְנָמָלה      ָּבָצל
    ַּפְּפִריָקה      ְדבֹוָרה      ְדַלַעת
    ִּפְלֵּפל       ְזבּוב       ְּכרּוב

7ב
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ְּפַסְנֵתר חּומּוס      ַּבְרָוז      	 	

ֲחצֹוְצָרה ְטִחיָנה      ֲחִסיָדה       
ְמִצְלַתִים ֶחְמַאת ָּבְטִנים     יֹוָנה        

ַּכדּור ַאְכָזָבה      ַקִיץ        
ֻקִּביֹות ִׂשְמָחה      חֶֹרף        

ֻּבָּבה ַאְׁשָמה      ָאִביב        

7ג
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ַאְנְגִלית  ִצְבעֹוִני          ק      
ִעְבִרית ַחָמִנית          פ      

ַעְרִבית    ֶוֶרד            ץ      

ִׁשְלִגָיה   ַאָקמֹול      אֶֹרז        
ַּכְסִּפיֹון ִריַטִלין       ִחָטה        

ִלְכלּוִכית ַאְסִּפיִרין      ְׂשעֹוָרה       

7ד
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המילים להשלמת לוחות הלוטו

המילים להשלמת דף 7א

                        

המילים להשלמת דף 7ב

                         

המילים להשלמת דף 7ג

                          

המילים להשלמת דף 7ד

                          

7ה

קֹולֹותַּבֲעֵלי ִמְקצֹוַעַמְׁשָקאֹותִמְסָּפִריםּכֹוָכִביםְּבָגִדים

ְיָרקֹותֲחָרִקיםַתְבִליִניםָרִהיִטיםְׁשמֹות ָּבִניםְׁשמֹות ָּבנֹות

ַצֲעצּוִעיםְרָגׁשֹותעֹונֹותְּכֵלי ְנִגיָנהִמְמָרִחיםִצּפֹוִרים

ְדֻמיֹות ִמִסּפּוִריםְתרּופֹותְדָגִניםָׂשפֹותְּפָרִחיםאֹוִתיֹות




