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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 המספר 7, ומתחת לאגודל שמאל 

המספר 3.

הוראות משחק לפעילויות שונות עם הכדור
ילד  כל  של  לחולצה  מצמידים  מספר:  זיהוי   – במעגל  משחק   l
כרטיס ועליו מספר מ-0 עד 9. הילד שתופס את הכדור בוחר באחד 
חולצתו  לילד שעל  וזורק  האגודלים, מכריז על המספר שהתקבל, 
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. 

משחק במעגל – מספר הגדול ב-1 מ-?: מספר הקטן ב-1 מ-?: ניתן   l
לשחק כמו במשחק הקודם: 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 המספר 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.  

לאסוף מספר עצמים המתאים למספר שהכריז.  

 



משחק בין קבוצות מתחרות: הילד שתפס את הכדור צריך להכריז   l
על שני המספרים שנמצאים תחת אגודליו ומהו המספר הגדול בין 

השניים. אם ענה נכון – זוכה הקבוצה שלו בנקודה.

הילד שתפס את  וחיסור:  קבוצות מתחרות – חיבור  בין  משחק   l
אגודליו  תחת  שנמצאים  המספרים  שני  על  להכריז  צריך  הכדור 
ועל תוצאת החיבור/חיסור בין שני המספרים. אם ענה נכון- זוכה 

הקבוצה שלו בנקודה.

את  שתפס  הילד  הכפל:  לוח   – מתחרות  קבוצות  בין  משחק   l
הכדור צריך להכריז על שני המספרים שנמצאים תחת אגודליו ועל 
תוצאת הכפל בין שני המספרים. אם ענה נכון - זוכה הקבוצה שלו 

בנקודה.

משחק בין קבוצות מתחרות: הילד שתפס את הכדור צריך להכריז   l
על שני המספרים שנמצאים תחת אגודליו ולבנות משתי הספרות 

מספר דו-ספרתי:
הגדול ביותר/הקטן ביותר.  

זוגי/אי-זוגי.  
הקרוב ביותר ל...  

אם ענה נכון – זוכה הקבוצה שלו בנקודה.   

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

קיבל 5 יקפוץ 6 קפיצות. 



משחק במעגל: הילד שקיבל  את הכדור בוחר אחד משני האגודלים   l
ומכריז על המספר שקיבל. בטרם יזרוק את הכדור לילד אחר עליו 
להכריז מהו המספר המשלים אותו ל-10. לדוגמה: המספר שנבחר 

הוא 4. המספר שישלים אותו ל-10 הוא 6.
אפשרות נוספת, בהתאם לגיל:   

הילד צריך לחבר את שני המספרים שהתקבלו ולהכפיל ב-10, ב-100   
וכדומה.
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