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מיומנות לגיל הרך
יצירה ופנאי

 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda.org

אגוזים
משחקים ופעילויות באגוזים לימי הפסח ולפניו, להורים ולמורים.

משחק 1:
אגוזים בסדר

מספר המשתתפים: 

בלתי מוגבל )מינימום 2(

מה נדרש למשחק? 

•  כרטיסים )מצורף בסוף החוברת(, 

•  אגוזי לוז, •  אגוזי פקאן,  •  אגוזי מלך, •  שקדים.

מהלך המשחק:

המורה מראה למשך 2 שניות בלבד כרטיס ומסתיר מיד. על המשתתפים לסדר כל אחד את האגוזים

שבידיו על פי סדר כמו שמופיע בכרטיס.

מי שהצליח וסידר לפי הדוגמה של הכרטיס, ממשיך לסבב הבא ושוב המורה מראה כרטיס ומסתיר וכן 

הלאה.

משחק 2:
חם קר

מספר המשתתפים: 

בלתי מוגבל )מינימום 2(

מה נדרש למשחק? 

•  אגוז, •  שעון חול של דקה או יותר.

מהלך המשחק:

בכל פעם מוציאים משתתף אחר. מחביאים את האגוז.

כשהמשתתף נכנס, הופכים את שעון החול. ועליו לחפש את האגוז עד ששעון החול מגיע לקיצו.

וכל שאר המשתתפים מכוונים אותו על ידי המילים חם או קר.
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משחק 3:
כמה בקופסה?!

מספר המשתתפים: 

בלתי מוגבל )מינימום 2(

מה נדרש למשחק? 

•  קופסא שקופה, •  הרבה אגוזים )לפחות 30 עדיף יותר(.

מהלך המשחק:

שמים כמות אגוזים בקופסה ועל המשתתפים לנחש כמה יש בה. 

מי שאמר את המספר המדויק או הכי קרוב זוכה בקופסה או בכל פרס אחר. 

אם יש הרבה משתתפים כדאי לעשות 2 קופסאות, וכך לתת אפשרות לעוד ילדים לזכות בפרס.

משחק 4:
חם קר

מספר המשתתפים: 

בלתי מוגבל (מינימום2 )

מה נדרש למשחק? 

•  קופסה אטומה,  • 10-15  אגוזים

מהלך המשחק:

מציבים קופסה וממלאים בתוכה אגוזים. כל משתתף בתורו מכניס את היד, 

סופרים לו עד 10 (לאט) והוא צריך לומר כמה אגוזים יש בתוך הקופסה.

ניחש נכון? זכה באגוז (שימו לב: אם ניחש נכון עליכם להחליף את מספר האגוזים 

בקופסה). לא ניחש? חבל. עוברים למשתתף הבא. 
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משחק 5:
כמה יש לי?

מספר המשתתפים: 4  +

מה נדרש למשחק? 

אגוזים (תלוי במספר המשתתפים)

מהלך המשחק:

. בחורים אחד מכל מעגל שנקרא אדון אגוז.  יושבים במעגל (עד חמש במעגל)

המשתתפים עוצמים עיניים ואדון אגוז שם מאחורי כל אחד היושב במעגל מס' אגוזים (עד5  אגוזים). 

 . על כל משתתף לנחש כמה אגוזים יש מאחוריו (שני ניחושים לכל משתתף)

אם ניחש נכון הוא זוכה באגוזים או בכל פרס אחר.

משחק 6:
זוג או פרד? המשחק המוכר והחביב.

מספר המשתתפים:  2

מה נדרש למשחק?   אגוזים

מהלך המשחק:

על אחד בתורו לוקח כמות אגוזים בכף ידו, סוגר אותה ושואל את חברו: זוג )זוגי( או פרד )אי זוגי(?

אם השני לא ידע את התשובה יש לראשון תור נוסף.ניחש נכון? זכה באגוז 

)שימו לב: אם ניחש נכון עליכם להחליף את מספר האגוזים בקופסה(. 

לא ניחש? חבל. עוברים למשתתף הבא. 
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בהנאה!

פסח כשר ושמח!

משחקים ופעילויות באגוזים לימי הפסח ולפניו, להורים ולמורים.

משחק 7:
מפצח אגוזים

מספר המשתתפים: 

בלתי מוגבל

מה נדרש למשחק? 

•  אגוזים,  •  מפצחי אגוזים, •  צבעי גואש ומכחולים.

מהלך המשחק:

כל משתתף מקבל מפצח אגוזים ואגוז. מי שמפצח ראשון את האגוז הוא המנצח.

אפשר לאחר מכן לשם החוויה לצבוע את האגוזים בגואש.
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