
;  +(3)לקטנים , 1משחק 

,העשרת אוצר מילים והתאמה לקבוצות, הכרת פריטים שונים: מטרתו

זכרוןמשחק 

(מאפייה/בגדים/ירקות ופירות/ חנות צעצועים" )חנות"בוחר שחקן כל 

.מניחים במרכז השולחן את הכרטיסיות הפריטים כשפניהם כלפי מעלה

.כל אחד בתורו מוצא כרטיסיה המתאימה לחנות שבחר וממקם אותה בחנות

וכך לשלב  , ניתן לשחק באותו האופן כשהכרטיסיות מונחות הפוך במרכז השולחן

.משחק זיכרון

כל אחד בתורו מנסה להרים כרטיסיה המתאימה לחנות שלו במטרה להשלים  

.את כל הפריטים בחנות

אביזרים למשחק

כרטיסיות של חנויות4
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חנות ירקות ופירותמאפייה

חנות צעצועיםחנות בגדים



.  וזיכרון, משחק לתרגול חשבון פשוט, + 5לגילאי , 2משחק 

ומצמיד מחירון לרשימת הקניות  , סלסה בצבע תואם/עגלה, כל שחקן בוחר רשימת קניות

(לא משנה איזה מחירון)

₪ 5מטבע אחד של , 10₪מטבעות של 2: כל שחקן מקבל
₪ 1מטבעות של 3, 2₪מטבע אחד של 

.סדרו את כרטיסיות הפריטים בהתאם לחנויות כשפניהם כלפי מטה והחליטו מי הראשון לשחק

.כל אחד בתורו הופך כרטיס אחד מאחת החנויות ומראה לכל המשתתפים.1

הוא יכול לקנות אותו בהתאם למחיר  , במידה והקלף שהרים מופיע ברשימת הקניות שלו.2

יש להחזירו  , במידה והפריט לא נקנה(. בצד" )קופה"את הכסף הוא שם ב. שמופיע במחירון שלו

.הפוך לחנות

.הראשון שהשלים את  כל רשימת הקניות שלו :  המנצח

.ניתן לקבל עודף מהקופה שיצרתם*

X2

מחירונים X4רשימת קניות4Xתמטבעו38

למשחקאביזרים

כרטיסיות פריטים32



תרגול חשבון פשוט והרכבת תרגילי חיבור וחיסור, +6לגילאי , 3משחק 

ומצמיד מחירון לרשימת הקניות, סלסה בצבע תואם/עגלה, כל שחקן בוחר רשימת קניות

2₪מטבע אחד של ,₪ 5מטבע אחד של , 10₪מטבעות של 2: כל שחקן מקבל
(מוכר*או ל)שאר המטבעות שייכות לקופה . 1₪מטבעות של 3

.סדרו את כרטיסיות הפריטים בהתאם לחנויות כשפניהם כלפי מעלה והחליטו מי הראשון לשחק.1

רק לאחר שהרכיב תרגיל חשבון , יכול לקנות פריט המופיע ברשימת הקניות שלו, כל שחקן בתורו.2

. בהתאם למחיר המוצר( חיבור או חיסור)

.והתור עובר הלאה, הוא לא יכול לרכוש את המוצר, במידה והתרגיל שהרכיב הקונה אינו נכון

( במקום קופה)לו צריך לשלם " מוכר"-ניתן להחליט כי אחד מהשחקנים ישמש במשחק כ*

.המוכר צריך לוודא שהתרגילים שמרכיבים השחקנים תואמים למחיר המוצר שהם רוצים לקנות

.הראשון שהשלים את  כל רשימת הקניות שלו : המנצח




