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משחקים באנגלית

₪ 169 519114 דומינו משפטים         
באורכים   , צדדים  דו  פלסטיק  כפיסי   113 בן  דומינו 
שונים ובגובה 2 ס״מ.  ליצירת משפטים שונים מקבוצות 
תואר,  שמות  פעלים,   , עצם  שמות  הבאות:  המילים 
כל  יחס.  ומילות  מספרים  שאלה,  מילות  גוף,  שמות 
המילים,  אוצר  להעשרת  אחר.  בצבע  מסומנת  קבוצה 
ליצירת משפטים, להבנת סדר וחוקיות בשפה האנגלית.  

519113 מבריגים ויוצרים מילים            179 ₪ 
טבעות   30 ו  ברגים  שישה  ובו  חלקים   36 בן  מארז   

להברגה. 
ניקוד  אות  אחריה   , רגילה  אות  הבורג  על  מבריגים 
 .constant-vowel-constant  – רגילה  אות  ואחריה 
לאחר הרכבת המילה, ניתן לסובב וליצור מילים חדשות 

תוך שינוי אות אחת בכל פעם. 

519069 קוביות צלילים וצרופים        199 ₪ 
מארז כתתי בן  18 קוביות ספוג – 6 קוביות אותיות, 6 קוביות 
צירופי אותיות, 6 קוביות צירופי אותיות ואותיות ניקוד. גודל 

כל קוביה 4 ס״מ. מצורף מדריך ובו רעיונות לפעילות. 

חדש

חדש

305352 דומינו מילים                    169 ₪
ס״מ,    2 בגובה  פלסטיק,  כפיסי   108 בן   דומינו 
שונים:  צבעים  בשלושה  קבוצות  לשלוש  המחולקים 
המשחק  בעזרת  שורש.  ומילות  מוספיות  תחיליות, 
ולדון  שונות  מילים  מאות  להרכיב  התלמידים  יכולים 

במשמעות השונה של המילה בעקבות התוספת. 

305506 דומינו אותיות ניקוד        169 ₪ 
משפחות  ניקוד,  אותיות  צירופי  ועליהן  לוחיות   84

ושורשי מילים 

 

305507 דומינו צירופים באנגלית         169 ₪
84 לוחיות ועליהן צירופי אותיוות כמו ch, ike שורשים 

ומשפחות מילים. 
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₪ 149               ABC 519076 חרוזי
במארז 64 חרוזי אותיות ו 4 שרוכים להשחלה.

מילים  פאזל  יצירת  המאפשר  דבר  מרובעים,  החרוזים 
על גבי השולחן בנוסף להשחלה.

בצד אחד של החרוז אות גדולה )capital letter( ובצד השני 
אות קטנה )small letter( מומלץ לקבוצה של 4 תלמידים. 

משחקים באנגלית 

₪ 190         ABC 305556 שקיות זריקה
גדולה  אות  ס״מ.   13*13 בגודל  רך  מבד  שקיות   26

וקטנה. מלווה בקובץ רעיונות.

 ₪ 399 305671 שטיח מקלדת - מקלידים ברגליים  
ובאנגלית  בעברית  אותיות  לימוד  המשלב  שטיח 

המדמה מקלדת מחשב.
מידות 210×140 ס״מ כולל לוח מחיק לכתיבה המדמה 

צג מחשב ומדריך למורה. 

305190 שטיח אנגלית                      359 ₪ 
על  פעילויות  וקטנות,  גדולות  אותיות  משלב  השטיח 

.ABC אותיות ומילים, מצורף מדריך למורה וכדור
מידות: 180*180 ס״מ.

519070 בינגו מילים                 79 ₪ 
קושי.  רמות  בשתי  משפטים  להשלמת  בינגו  משחק 

מיועד ל 2 עד 4 משתתפים 

עיצור,  באנגלית:  ְמַדְּלִגים  שטיח   519329
₪ 359 תנועה, צירוף, מילה              

קטנות  אותיות  ועליו  האנגלית  ללימוד  יחודי  שטיח 
וגדולות, אותיות ניקוד, צירופים. הילדים רואים בבירור את 
הצירופים העיקריים של שני צלילים ,שתי אותיות, עיצור 
תומכי  מובאים  התחתון  בחלק  ניקוד.   אותיות  שתי  או 
לשטיח  ילדים,  כמה  לעמוד  יכולים  השטיח  על  זיכרון. 

מצורפים כרטיסי פעילות, לוח מחיק ומדריך מפורט. 
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משחקים באנגלית 

מילים הן אוצר                       79 ₪ 
1+1 – שני משחקים ללימוד אוצר מילים באריזה אחת

לומדים שמות חיות בר, יצורי ים, חיות בית, חיות משק, 
מערכי  בשני  אהובות  ומנות  מאכלים  פירות,  ירקות, 
רגועה  למידה  המאפשרים  במיוחד  מלהיבים  משחק 

באווירת משחק והנאה. 

זכרון אותיות ABC אנגלית -            89 ₪  
משחק אותיות ססגוני ומלהיב, בעזרתו הילדים לומדים 

את אותיות הגדולות והקטנות ממש בקלות.
המשחק פועל על פי כללי משחק הזיכרון והוא מלמד 
וכן מילים  במהירות התאמת אות קטנה לאות גדולה 

ראשונות בצליל הפותח של כל אות. 

רביעיות קוראים אנגלית לפי תנועה וצליל  69 ₪ 
הוא  המשותף  המכנה  בו  מלהיב  רביעיות  משחק 
המוביל את המשחק  באדו, החתול  בעזרת קאט  הצליל. 
בסיטואציות יומיומיות משעשעות, הילדים לומדים להבחין 
בין הצלילים ולקרוא מילים חדשות באנגלית, מרחיבים את 

אוצר המילים וגם נהנים ממשחק מהנה ומותח. 

לומדים אנגלית עם קאט באדו

305084 אותיות מגנטיות 
בקופסת עץ                           79 ₪

בקופסת עץ  52 אותיות מגנטיות מעץ 
כל  גודל  ו 26 כתב.  דפוס   26  - צבעוני 

אות כ 5 ס"מ. 

305084 אותיות מגנטיות באנגלית 
מעץ                    79 ₪

60 אותיות מעץ איכותי, אליו מוצמד מגנט 
לכל אורך האות בגודל ממוצע של 4 ס״מ. 

305532 כרטיסי אותיות מגנטיים 
₪ 49 באנגלית                   

26 האותיות בגודל 16×9 ס״מ

881163 כדור אותיות 
₪ 20 באנגלית                        

למשחק.  רעיונות  עם  במדריך  מלווה 
מכיל את כל האותיות כולל תומכי זכרון. 

חדש  משחקי המאה – אנגלית 
בסדרה: שני משחקים בכל משחק שישה 
משחקים בקופסה אחת להעשרת אוצר 
אם  לבחור  וניתן  באנגלית,  המילים 
משחקים בעברית או באנגלית.  פיתוח: 

ד״ר שלמה מזרחי
אנגלית  המאה  משחקי   305028
 ₪ 60 למתחילים              
אנגלית  המאה  משחקי   305029
 ₪ 60 למתקדמים             

₪ 75            abc 305109 פשוט
משחק מגנט ללימוד אותיות. מכיל 26 

אותיות גדולות , 26 אותיות קטנות.
13 לוחות מגנט עם איורים. 

חדש
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משחקים באנגלית  

 ₪ 89       ABC 305387 מדבקות למדרגות
 12 ובגובה  ס״מ   120 באורך  מדבקות  ארבע  במארז 
לגובה  8 ס״מ בכפוף  בגובה של  גם  ניתן להזמין  ס״מ. 
המדרג   ה בבית הספר. כל אות מיוצגת בשני אופנים 
)אות גדולה ואות קטנה( ולידה תמונה הממחישה צליל 

 .A-  APPLE  פותח של האות. לדוגמה

a

519230  לדוג אנגלית                            290 ₪
במארז 26 דגי ענק ועליהן אותיות משני צדדים. 

ניתן לשחק, לדוג אותיות וליצור מילים על גבי הרצפה 
או בתוך מים. במארז 2 חכות גדולות והצעות לפעילות. 

 A - Z ₪ 149 519227 קלמר אותיות מגנטיות באנגלית
כמשטח  גם  המשמש  ס"מ   31×23 בגודל  ענק  קלמר 
אותיות   200 מעל  במארז  האותיות.  למארז  מגנטי 
וכן לוחיות ריקות  וקטנות  גדולות   – מגנטיות באנגלית 
לציון רווח במשפט. כל לוחית, עבה ומצופה בלמינציה 
מילים,  כתיבת  תרגול  מאפשר  המארז  ס"מ.   2 בגודל 

משפטים  ויצירת משחקי מילים שונים.  

ית
וד

יח
ה י

פק
פטנט בלעדי בה

ערכת
הפלא!

טלפון להזמנות 03-5587990 שלוחה 1 דוא״ל yesod@yesod.co.il                הוצאת יסוד משווקת את משחקי טוב לדעת באנגלית

Vowel Card Kit  
A unique learning tool!

These cards teach the vowels 
using various learning styles 
and multiple intelligences. 
Now every student can 
master the vowels and enjoy 
the process!

 ₪ 250 כרטיסי קריאה - ערכת הפלא                
ערכה להקניית כללי הניקוד

עזר ייחודי לזיהוי והקניית קריאה נכונה של צירופי אותיות הניקוד.
הערכה פועלת במישורי אינטליגנציה שונים המסייעים להוראת נושא 

מורכב זה. מהיום כל תלמיד יודע!
24 כרטיסיות המציגות את צירופי אותיות הניקוד השכיחים	   
96 כרטיסיות מלים, לשינון הכללים	   
כל כרטיסיה מציגה צירוף אותיות אחד, מילה לדוגמה ותמונה	   

מתאימה   
  פורמט ייחודי המאפשר הצגת הצירוף בלבד. לכל כרטיסיה כנף	 

   מתקפלת המאפשרת תרגול הקריאה בשלב מתקדם.
מצורף מדריך למורה מפורט בעברית ואנגלית	   

גודל כרטיס מקופל: 21/21 ס״מ
גודל כרטיס פתוח: 42/21 ס״מ
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משחקים באנגלית  

Hous
e 

 | 
 F

amily  |  Prepositions  

3in1
₪ 140 משחק ללימוד חלקי הבית והמשפחה 

פוסטר כיתתי מפעיל
מיוחד ורב תחומי! העשירו את אוצר המילים של 
תלמידיכם בקלות והנאה באמצעות פוסטר ענק, 

אינטראקטיבי ומהנה.
מאפשר	למידה	חווייתית	ושינון	של	נושאים	מגוונים	מתוכנית 	

הלימודים:	חדרי	הבית,	בני	המשפחה	וכינויי	יחס
הערכה מכילה:

המשפחה		 בני	 הבית,	 חלקי	 את	 המציג	 מרהיב	 פוסטר	 	
		ופריטים	שונים,	להקניית	המושגים	ולשינונם. 	

ניתנים			 	– בבית	 וחפצים	 המשפחה	 בני	 של	 איורים	 	37 	
תואמות מילים	 כרטיסיות	 	81 	+ ולהסרה	 		להצמדה	 	

אידיאלי	לשיפור	השפה,	ומאפשר	מגוון	פעילויות	ומשחקים		 	
להרחבת	אוצר	המילים	ולפיתוח	תקשורת 	 	

מצורף	מדריך	למורה	מפורט	בעברית	ואנגלית		 	

₪ 190 משחק הקניות                 
פוסטר כיתתי מפעיל

לימוד תוך כדי חוויית קנייה שלא תשכח!
הערכה	מכילה	פוסטר	בסיס	עם	עגלת	קניות,	תמונות	של		 	

		פירות	וירקות,	וכרטיסיות	מילים	תואמות. 	
הקניית	אוצר	מילים	רחב	ותרגול	השפה	היומיומית	בדרך		 	

חווייתית 	 	
מצורף	מדריך	למורה	מפורט	בעברית	ואנגלית		 	

ניתנת להשגה ערכת השלמה עם מוצרי מזון נוספים.

Stationery

Zoo Animals

Furniture

Numbers

₪ 49 ערכות קטגוריות בנושאים שונים מחיר כל ערכה: 
כל  ללוות  שיכולות  חדשות  קטגוריות  של  מגוון 
נושא באופן חזותי, ללא מאמץ מצידך - המורה, 

ובמחיר משתלם במיוחד!
		תמונות	מרהיבות	וברורות	במיוחד.		
ניתן	לשימוש	בזמן	הקניית	המילים	או	לתלייה	בחדר	/		 	 	
		פינת	אנגלית.		
		מתאים	לפעילות	עם	כל	ספר	לימוד	שיש	ברשותכם.		

ערכות קטגוריות:          
ערכת	חיות	חוה		
ערכות	חיות	בר		
ערכת	מכשירי	כתיבה		
	ערכת	בגדים		

ערכת	רהיטים		
ערכת	מספרים		
ערכת	משפחה		

כל	ערכה	מכילה	בין	8-14	כרטיסים.	גודל	כל	כרטיס:	A5		)21/15	ס״מ(

משחקים באנגלית ופוסטרים פעילים לפיתוח אוצר מילים ושפה ְדבּוָרה

₪ 65 כרטיסיות צבעים                   
הוסיפו צבע וחוויה ללימודי האנגלית!

12 כרטיסיות גדולות )21/21 ס״מ(  כל כרטיסיה מציגה 
המהווה  ממחישה,  תמונה   + הצבע  שם  את  בבירור 

תומך זיכרון ויזואלי מצוין.
מעולה לקישוט פינת/חדר אנגלית ומרכזי למידה!

tovladaat.co.il  |  054-8440343  | 058-7660104

טוב לדעת
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       ABC פוסטר
ומרהיב  ברור  פוסטר 
במיוחד. חובה בכל כיתה!
גודל הפוסטר: 50/70 ס״מ

 ₪ 38

אותיות  צרופי  פוסטר 
ניקוד 

לזיהוי  ייחודי  פוסטר 
של  נכונה  קריאה  והקניית 
צירופי אותיות הניקוד. גודל 

הפוסטר: 50/70 ס״מ

 ₪ 38

purple
COLORS

טוב לדעת
הוצאה לאורהוצאה לאור
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₪ 38 פוסטר צבעים   
גודל הפוסטר: 50/70 ס״מ
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₪ 160 משחק ללימוד השעון             
פוסטרים מפעילים ללימוד השעון והשעה

ערכה פעילה וחווייתית להקנייה ולתרגול נושא השעון. 
השעון  לנושא  והמושגים  התשובות  כל  השעה?  מה 

מוגשים לפניכם. גודל כל פוסטר: 35/50 ס״מ.
ערכה	מיוחדת	לתרגול	שעון	אנלוגי	ודיגיטלי	בצורה	מקורית		 	

		ומעניינת. 	
הערכה	מכילה	שני	פוסטרים	גדולים	עם	שעון	אנלוגי	ושעון		 	

ספרונים ומשחקים באנגלית
מארזי ספרונים בארבע רמות מבית "טוב לדעת"  
ערוכה  ומשעשעת  מהנה  מקורית  ספרונים  סדרת 
ולמידה  קריאה  חוויית  לתלמידים  לתת  כדי  בקפידה 
הלימודים  לתכנית  תואמים  בתיווך.  צורך  ללא  מלאה, 
העלילה.  וברמת  התוכן  ברמת  הישראלים  לתלמידים 
מילון מפורט בכל ספרון , איורים תומכים, תחביר קליט 

וחזרתיות. 

305690 רמה Level 1 - 1 – 10 ספרונים: 
ד'  או  ג'  כיתות  לתלמידי  קריאה,  לראשית  מתאימים 
המכירים את כל אותיות ה-ABC ואת צירופי התנועות 

העיקריים. מחיר: 380 ₪

305691 רמה Level 2 - 2 – 13 ספרונים:
מתאימים לתלמידי כיתות ג' או ד' שעושים את צעדיהם 
הראשונים בקריאת סיפור שלם. מילון בתחתית העמוד 

+ בסוף הספרון מחיר: 494 ₪

רמה Level 3 - 3 – 9 ספרונים:
קומיקס  בשילוב  יותר  ארוכים  טקסטים  מכילים 
בד״כ   מדוברת.  שפה  להטמעת  רבים,  ודיאלוגים 

מתאימים לכיתה ה׳.  מחיר: 342 ₪

רמה Level 4 - 4 – 10 ספרונים:
התוכן מתאים לגילאי 11-12 )כתות ו'( ומביא סיפורים 
על  סיפור   - למשל  מעצימים.  מסרים  עם  אותנטיים 
על  סיפור  לו;  סייעו  כיתתו  שבני  לבוטנים  אלרגי  ילד 
ב4  לרקודהמשפטים  שרוצה  נכה  ילדה  של  דילמה 
משמעותי  הטקסטים  ואורך  יותר,  ומורכבים  ארוכים 
יותר ומותאם לכיתה ו'. גם ברמה זו יש שילוב של קטעי 
חוויית  להעצמת  קומיקס,  עמודי  עם  רגילים  קריאה 

הקריאה. מחיר: 380 ₪

		דיגיטלי.	השעונים	מחיקים,	לקבלת	שעות	שונות. 	
כרטיסיות	מילים	עם	שעות	וכל	המושגים	הבסיסיים	כדי			 	

		לתרגל	את	אמירת	השעה. 	

מצורף מדריך למורה מפורט בעברית ואנגלית
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משחקי  מאמץ״.  ללא  ״למידה  חוויית  מאפשרים   gamelish של   אנגלית  ללימוד  הקלפים  משחקי   : כללי 
בחזרה  הצורך  על  עונים  המשחקים  האנגלית.  השפה  והטמעת  לתרגול  ביותר  היעיל  המשחק  הם  רביעיות 
מרובה על התכנים בויזואליות מושכת, משעשעת ותומכת זיכרון, יחד עם שימוש מושכל בדרכי חשיבה שונות. 

מתאים לעבודה בכיתה, בזוגות וקבוצות, או בפרטני. 

קוראים נכון 3 
כיתה: ג-ד / מתחילים 

מספר קלפים: 40
משחק כללי הקריאה קוראים נכון 3 מיועד 
ה  אותיות  את  והפנימו  למדו  שכבר  למי 

 ABC

קוראים נכון 4 
כיתה: ד- ה / ביניים

מספר קלפים: 40
משחק כללי הקריאה קוראים נכון 4 מיועד 
למי שכבר למדו והפנימו את כללי הקריאה 
הבסיסיים )קוראים נכון 1-2-3( ומעוניינים 

לשפר את איכות הקריאה והדיוק.

קוראים נכון 5 
כיתה: ו  ומעלה  / ביניים - מתקדמים

מספר קלפים: 40
משחק כללי הקריאה קוראים נכון 5 מיועד 
למי שכבר למדו והפנימו את כללי הקריאה 
המשחק   .)1-2-3 נכון  )קוראים  הבסיסיים 
 sion, כמו,  מתקדמים  קריאה  כללי  כולל 
qu, ind אותיות שותקות וצירופים מורכבים.

שואלים נכון 1
כיתה: ד-ו / מתחילים

מספר קלפים: 40 
משחק זוגות של שאלות ותשובות 
 Present Simple / הווה    בזמני 

 Present Continuous

שואלים נכון 2
כיתה: ו – ט / מתקדמים

מספר קלפים: 40 
ותשובות  שאלות  של  זוגות  משחק 
 Past Simple / Past עבר  בזמני 

Continuous

סופרים בצבעים 1-12 
כיתה: א-ד /  קדם קריאה

מספר קלפים: 48
המספרים  לתרגול  רביעיות  משחק 
רביעיות   12 במשחק  והצבעים. 
מחולקות לפי המספרים וכל מספר 

מופיע בארבעה צבעים שונים.

מדברים על בגדים  
כיתה: ד- ז / ביניים 

מספר קלפים: 40
בגדים,  להכרת  רביעיות  משחק 

אביזרים ומילות תואר תואמות.
מחולקות  רביעיות   10 יש  במשחק 
המילים  ולכל  בגדים  של  סוגים  לפי 
צמודות מילות תואר להעשרת אוצר 
המילים. מעודד דיבור, קריאה וזיכרון .

מסתובבים בבית 
כיתה:ה- ח / ביניים - מתקדמים

סה״כ קלפים: 40
חדרים  להכרת  רביעיות  משחק 
 10 יש  במשחק  בבית.  וחפצים 
הבית  חדרי  לפי  מחולקות  רביעיות 

ודברים שעושים בבית.
להעשרת  תואר,  מילות   - בנוסף 

אוצר המילים.

משחק הפעלים
כיתה: ו -  ט / מתקדמים 

מספר קלפים: 40
של  וחזרה  לתרגול  רביעיות  משחק 

משפטים בארבעה זמנים בסיסיים
 Present Simple, Present
 Continuos, Past Simple, Future
Simple

33 משחקי  משחקי gamelishgamelish  ב ב 150150  ₪₪ כל משחקכל משחק  ב ב 5252 ₪ ₪

 10 חיות  על  מדברים   305386
של  סוגים  לפי  מחולקות  רביעיות 
חיות. לכל חיה  צמודה מילת תואר, 
לכתות  המילים.  אוצר  להעשרת 

ו-ח

305687 מדברים על אוכל 
10 רביעיות מחולקות לפי סוגים שונים 
של אוכל. בנוסף מילות תואר או שמות 

של כלים ומיכלים, לכתות ה-ט

הולכים לעבודה
מקומות  לפי  מחולקות  10רביעיות 
שמות  ללימוד  משולב  משחק   עבודה. 
 .)Present Simple( של מקצועות ודקדוק
בתחילת  מופיעים  המקצועות  שמות 

משפט. אפשר לשחק בשני שלבים:
1. לקרוא את שמות המקצועות בלבד. 

2. לקרוא את כל המשפט. לכתות ו-ח. 

ראש  עד  רגל  מכף   305688
איברי  לפי  מחולקות  רביעיות 
תואמות.  תואר  ומילות  הגוף 
ביטוי  עם  אחד  קלף  רביעייה  בכל 
)idiom( להעשרת השפה והדיבור. 

לכתות ג
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סה״ככמות

דמי משלוח

סה״כ

סה״כמק״ט כמות מחיר שם פריט

שם השולח _______________________________________________ טלפון השולח _______________________________

שם בית-הספר ___________________________________________  כתובת בית-הספר  ____________________________    

טלפון בית-הספר ______________________________

טופס הזמנהטופס הזמנה  /  /  הצעת מחיר
03
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