
 

 מהירות 

 משימות בחוץ 

 משימות בבית 

 לחשוב מהר, לדבר מהר 

 לחשוב מהר, לכתוב מהר

 משימות עם בלון 

 משימות עם חברים

אינסטינקטיבי תזמון   



 
 לחצן "מצב" 

 החלף מצבי שעון

.מצב נורמאלי )שעה ויום( 1  

.טיימר 2  

.שעון מעורר 3  

.כיוון שעה ותאריך 4 רצועה לנשיאת   

 השעון על הצוואר 

 לחצן "התחל"/"עצור"

התחל והפסק את  

 הסטופר 

ל/איפוס טיימרוציפ  

הכפתור לפצל את לחץ על 

 הזמן או לאפס את התוצאה.

 מסך תצוגה



 

 משימות עם בלון

 מדדו כמה זמן אתם יכולים להחזיק  

על הראש מבלי שיפול  ןבלו  

 

 *זכרו, ללא ידיים!

 התוצאה הטובה ביותר 



 

כמה זמן אתם יכולים להשאיר את  

 הבלון באוויר )מבלי שיגע ברצפה( ? 

... השתמשו אך ורק ברגליים  

 
 *אפשר לנסות גם עם חברים



 

להשאיר שני בלונים  כמה זמן תוכלו 

 באוויר? 

השתמשו בידיים, רגליים, ראש או בכל  

 איבר אחר...  



 

נסו להעביר מדלת הכניסה בבית  

חדר שלכם בלון, מבלי הועד 

 שיגע ברצפה! 



 

 משימות עם חברים

על אחד המשתתפים, להחביא את שעון העצר  

מופעל וסופר את הזמן. כשהוא   

לשאר המשתתפים  ייקח  מן זכמה   

?ותולמצוא את השעון ולעצור א ,במשימה   

 

*אם מקום המחבוא קשה במיוחד, בקשו רמזים 

 של  "חם, קר" 

 חם!!! 

 המנצח 



 

ארבעה מטבעות כסף,   ואי החב  

תזמנו כמה זמן לוקח למחפש  

 למצוא אותם! 



 

שני בעיניים. ה ל עהסתכלו אחד    

 כמה זמן יעבור עד שהראשון ימצמץ? 

 המנצח 



 

נסו להצחיק אחד את השני, מי  

 הראשון שיצחק?? 

 

 *נסו את אותו הדבר עם פיהוקים 



 

זוגות  7כמה זמן לוקח לכם ללבוש 

 תחתונים מעל המכנסיים?? 

 

 *ניתן לנסות גם עם חולצות 



 

 כמה סיבובים של "אבן נייר ומספריים" 

 ניתן לשחק בדקה?? 

 

 *מי ניצח בהכי הרבה סיבובים? 



 

קשר הודיני, קשרו קשר משולש בנעל  

ישנה או בחבל. תזמנו כמה זמן ייקח  

לפרום את הקשרלכם   



 

, ה לשניי זרקו ותפסו כדור טניס מיד אחת 

שניות.  30במשך   

 נסו אח"כ ביד אחת בלבד.

 

 30אפשר לנסות גם לכדרר כדורסל במשך *

 שניות 

 *או להקפיץ כדור קטן עם מחבט.   



 

 מהירות

כמה זמן לוקח לכם לעשות סיבוב מסביב 

 לבלוק? 

 

*או כמה זמן לוקח לכם לרוץ הלוך ושוב  

 מתחילת הרחוב ועד הבית. 

 בקשו ממבוגר שילווה אתכם



 

או   ,בין אם ברגל, באופניים, באוטו 

 בהסעה... 

כמה זמן לוקח לכם להגיע  תזמנו  

 בבוקר לבית הספר? 

 

 



 

לך להתלבש בבוקר? כמה זמן לוקח   

 
 *האם מחר תתלבש יותר מהר?



 

כמה זמן לוקח לך להתפשט לקראת  

 המקלחת? 

 
*לא לשכוח לשים את הבגדים המלוכלכים 

 בכביסה...



 

 משימות בחוץ

תכננו מראש מסלול בגינה, מדדו כמה זמן 

 לוקח לכם לסיים את המסלול בריצה. 
 

*לדוגמא: רוצו מסביב לנדנדות, נגעו בעץ, המשיכו 

.לרוץ לברזיה, מסביב למגלשות וחזרה לנדנדות  



 

 חפשו בגינה את הפרטים הבאים... 

 כמה זמן לקח לכם למצוא את כולם? 



 

  בין כלכמה זמן לוקח לכם לעבור 

החדרים בבית )לא חייבים בריצה,  

 אפשר גם בהליכה מהירה( 

 

 *אל תפספסו אף חדר. 

 משימות בבית



 

כסו את העיניים. כמה זמן לוקח  

לכם להגיע מדלת הכניסה בבית  

 ועד לחדר שלכם? 



 

לכם לערוך את השולחן? כמה זמן לקח   

כוסות  ,שים: צלחות, סכו"םל בעריכה יש 

מפיות. ו  

 

לבדוק אתכם.*תנו להורה   



 

כמה זמן לוקח לכם לסדר את הכלים  

 היבשים במקום?  

 
 *ייתכן ותצטרכו עזרה ממבוגר



 

,כמה כדורי נייר אתם יכולים לקלוע לפח  

?תוך דקה אחת בלבד   

 

*הוראות: הכינו מראש המון כדורי נייר, חפשו  

פח או סל כביסה, קבעו נק' ממנה תנסו 

 לקלוע.  



 

  10עצמו עיניים, נסו לנחש מתי עברו 

שניות בשעון העצר. כמה קרובים  

 הייתם??

 
.שניות, או דקה 30עוברות *כעת נסו לנחש מתי   

יאינסטינקטיבתזמון   



 

תנו לשעון לרוץ והפסיקו אותו  

דקות.  002:בדיוק לאחר   

 



 

מהר  נסו להתחיל ולהפסיק את שעון העצר הכי

 שאתם יכולים! 

 על כמה זמן עצרת את השעון? 



 

 לחשוב מהר, לדבר מהר

?100כמה זמן לוקח לך לספור עד   

 התוצאה הטובה ביותר  תוצאת הניסיון הראשון 

?100כמה זמן לוקח לך לספור לאחור מ   



 

כמה זמן לוקח לך לומר את כל 

ת'?-אותיות מ א'ה  

לומר את כל  ךלוקח לכמה זמן 

? (א'-ת'מהסוף להתחלה )האותיות   



 

? ההתקווכמה זמן לוקח לך לשיר את   



 

)תכנית  בחרו נושא שמעניין אתכם, 

דברו  סרט, ספורט וכו'( /ה טלוויזי

דקה מבלי לומר   ךעליו במש

  "אההה" או "אממ.."



 

 כמה זמן לוקח לך לכתוב את 

פעמים? 10שמך    

לכתוב את  ה/ כמה פעמים את/ה יכול

שניות?  30שמכם ב   

 

*האם יש הבדל בין אם אתם מנסים בעיפרון 

 או בעט?

 

 לחשוב מהר, לכתוב מהר



 

ת כל קח לך לכתוב אוכמה זמן ל

ת'( ביד הלא חזקה  -האותיות ) מא'

 שלך? 

 

נסה/י ביד שמאל  *אם את/ה ימני/ת/ 

 או ההפך. 



 

כמה שיותר שמות של סרטים  ורשמ

 ותוכניות טלוויזיה בדקה אחת. 

 
*נסו לעשות זאת גם עם שמות ערים, חיות, סוגי 

 אוכל, שמות בנים/בנות

 

  *אפשר גם לומר בעל פה במקום לכתוב...



 


