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שי לי משחקים חינוכיים נוסדה בשנת 1979.  החברה מתמחה בפיתוח 
וייצור של  משחקים דידקטיים לגני ילדים.

שי לי משתמשת בחומרי גלם באיכות גבוהה, על מנת להבטיח את 
של  רב  מספר  ידי  על  יומי  יום  בשימוש  המוצרים,  של  החיים  אורך 

ילדים.

פיתוח המשחקים מבוצע על ידי אשתי - טובלי פנינה – גננת מובילה, 
חובה,  בגן  עבודה  שנות   37 במשך  הדידקטיים   המשחקים  בתחום 

בשיתוף צוות חינוכי.

בגרמניה,   בינלאומית  בתערוכה  מציגה  לי  שי   2000 משנת  החל 
ומייצאת את המשחקים לארצות רבות באירופה, ובאסיה.

לחברה מגוון גדול של משחקים לפיתוח מיומנויות בתחומים הבאים:

• מוטוריקה עדינה וקואורדינציה.
• תיאום עין יד.

• התאמה והשלמה של צורות.
• חשיבה מתמטית.

• הקניית שפה באמצעות המשחקים.

EN71 כל המשחקים עומדים בתקן האירופי
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35

חי צומח דומם
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
54 קלפים ממפל

1 פעמון קריאה

המשחק מפתח:
מהירות אבחנה ותגובה

אוריינות
אינטראקציה בין הילדים

מהלך המשחק:
מחלקים את הקלפים בין הילדים,

כל ילד בתורו פותח את הקלף העליון,
ומניח על השולחן, הראשון שמבחין בשני קלפים 

או יותר מאותה משפחה, לוחץ על הפעמון ומכריז 
לאיזו קבוצה זה שייך, ואוסף את הקלפים, 

הילד שאוסף יותר קלפים הוא המנצח

490

חי צומח דומם בערבית
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
54 קלפים ממפל

1 פעמון קריאה

המשחק מפתח:
מהירות אבחנה ותגובה

אוריינות
אינטראקציה בין הילדים

מהלך המשחק:
מחלקים את הקלפים בין הילדים,

כל ילד בתורו פותח את הקלף העליון,
ומניח על השולחן, הראשון שמבחין בשני קלפים 

או יותר מאותה משפחה, לוחץ על הפעמון ומכריז 
לאיזו קבוצה זה שייך, ואוסף את הקלפים, 

הילד שאוסף יותר קלפים הוא המנצח

492



גודל, צורה, צבע
משחק להכרת גודל צורה וצבע.

לגילאי +3 

תכולת המשחק:
6 לוחות מפל מודפסים

צורות הנדסיות בארבעה צבעים
3 קוביות משחק

מטרות המשחק:
הקניית המושגים גודל, צורה, צבע

מיומנות לחשיבה אוריינית
חשיבה ותכנון

התאמה חד – חד ערכית

מהלך המשחק:
שלב א' : ניתן לשחק במשחק כלוטו צורות וצבעים

שלב ב': כל ילד בתורו מטיל את שלושת הקוביות בו 
זמנית, וקורא את מה שהתקבל ) למשל, רבוע גדול בצבע 

אדום ( ומניח על הלוח שלו את הצורה המתאימה.
בקוביות של  הצבע והצורה  יש סמיילי, אשר נותן 

אפשרות בחירה. )הסמיילי משמש כג'וקר(

 3305
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צורות הנדסיות
בפרספקטיבה

לגילאי +3 

תכולת המשחק:
2 מעמדים מעץ מחורצים

5 לוחות דגם בגודל 30x15 ס"מ
10 לוחות דגם בגודל 30x7 ס"מ

2 לוחות דגם בגודל 15x15 ס"מ 
2 לוחות דגם בגודל 30x10 ס"מ 

כ-170 צורות הנדסיות מפלסטיק 
בעובי 1 מ"מ ב- 4 צבעים

מטרת המשחק - הקניית המושגים:
גודל - צורה - צבע
לפני - אחרי - ובין

ראשון - שני - שלישי
ראשון - אחרון

באמצעות המשחק הילד נחשף לצורות הנדסיות 
שונות כגון: עיגול, ריבוע, מלבן, אליפסה, 

חצי עיגול, משולש שווה צלעות ושווה שוקיים.
כל הצורות הנ"ל קיימות בארבעה צבעים: אדום, 

צהוב, כחול, ירוק ובשני גדלים - גדול וקטן.

הלמידה באמצעות המשחק נעשית בשלבים:
שלב א' : מיון הצורות לפי גודל, צורה וצבע

שלב ב' : להניח את הצורות על לוח הדגם בהתאם 
לציור )התאמה חד ערכית(

שלב ג' : פרספקטיבה – ראייה מרחבית.
מניחים את לוח הדגם  )במידה 30x7 ס"מ( 

בחריץ המתאים של המעמד והילד מניח את הצורות 
בשלושת החריצים בהתאם לדגם המצויר בלוח.

הקנייה: לפני, אחרי והמושג בין.

3307
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עושים צורות 1
משחק השלמה והתאמה

לגילאי +3 
תכולת המשחק:

4 לוחות עבודה ממפל
24 כרטיסיות השלמה משקפים

בדרגות קושי משתנות

המשחק מפתח:
יצירתיות, כושר הבחנה 

חזותית, השלמה לפי דגם

3304

עושים צורות 2
משחק השלמה והתאמה

לגילאי +4 
תכולת המשחק:

4 לוחות עבודה ממפל
24 כרטיסיות השלמה משקפים

בדרגות קושי משתנות

המשחק מפתח:
יצירתיות, כושר הבחנה 

חזותית, השלמה לפי דגם

3303
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חשבון וצבעים 6 – 10 
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
לוח מפל עבה עם מחוג

שישה לוחות עם הספרות 10 - 6 
בצבעים אדום, כחול, ירוק, צהוב וכתום

דסקיות צבעוניות למילוי ולספירה

מטרת המשחק:
הכרת הספרות 10 - 6

למלא את העיגולים שמתחת לספרה 
בדסקיות בהתאם לכמות ולצבע

מהלך המשחק:
כל משתתף בוחר לוח עם ספרות צבעוניות

הלוח המרכזי עם המחוג מונח במרכז השולחן.
המשתתף הראשון מסובב את המחוג, עם 

עצירת המחוג יש לזהות את הספרות שמופיעות 
מול המחוג, ולבדוק אם אחת מהן  מופיעה 

על הלוח, ולמלא את הדסקיות בהתאם לצבע 
ולספרה.

הערה:
ניתן להאריך את המשחק, אם משחקים אותו 

במהופך, מסובבים את המחוג,
ולאחר עצירתו מוציאים את הדסקיות בהתאם 

לספרה ולצבע.

3350

חשבון וצבעים 1 – 5 
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
לוח מפל עבה עם מחוג

שישה לוחות עם הספרות 1 - 5 
בצבעים אדום, כחול, ירוק, צהוב וכתום

דסקיות צבעוניות למילוי ולספירה

מטרת המשחק:
הכרת הספרות 1 - 5 

למלא את העיגולים שמתחת לספרה 
בדסקיות בהתאם לכמות ולצבע

מהלך המשחק:
כל משתתף בוחר לוח עם ספרות צבעוניות

הלוח המרכזי עם המחוג מונח במרכז השולחן.
המשתתף הראשון מסובב את המחוג, עם 

עצירת המחוג יש לזהות את הספרות שמופיעות 
מול המחוג, ולבדוק אם אחת מהן  מופיעה 

על הלוח, ולמלא את הדסקיות בהתאם לצבע 
ולספרה.

הערה:
ניתן להאריך את המשחק, אם משחקים אותו 

במהופך, מסובבים את המחוג,
ולאחר עצירתו מוציאים את הדסקיות בהתאם 

לספרה ולצבע.

3340



8

דגמים ואותיות
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 משטחי עבודה מפלסטיק 

כ- 400 מלבנים בחמישה צבעים
4 דפי מדבקות א-ב ומספרים

9 דגמים לבניה
24 כרטיסיות עם מילים ותמונות מתאימות

לפי קריטריונים שונים:
כלי מוסיקה, פירות, ירקות, כלי עבודה ובעלי חיים.
המשחק מכיל 4 דפי מדבקות, שיש להדביק חד 

פעמית על צד אחד של המלבנים ) רצוי מלבנים 
מאותו צבע, כדי לפשט את תהליך חיפוש האותיות(  

המשחק מפתח:
הכרת  האותיות

אות פותחת – אות סוגרת 
מוטוריקה עדינה, ותיאום עין יד 

בניה יצירתית בעזרת המלבנים הצבעוניים
העתקת דגם, הרכבת מילים

הכרת צבעים, מספרים וסימני חשבון

4400



9

חלקי השלם
לגילאי +5 

תכולת המשחק:
4 לוחות יצירה ממפל

36 כרטיסיות משקפים להשלמה
מטרות המשחק:

פיתוח כושר הבחנה חזותי
הבחנה וניתוח של מרכיבי הצורה הגרפית, 

פירוק של צורה שלמה למרכיביה 
מהלך המשחק: 

כל ילד מקבל לוח משחק שבחלקו הימני 
צורה גרפית מורכבת, המהווה דוגמא 
להשלמה. בחלק השמאלי של הלוח 

מצוירים הקונטורים של הצורה הגרפית. 
הילד צריך לזהות את שלושת השקפים 
שמרכיבים את הצורה הגרפית, להניח 

אותם אחד על גבי השני, על מנת לקבל 
את הצורה הגרפית השלמה

3302

השלמת  הספרה
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
ששה לוחות מפל מודפסים + דסקיות

מטרת המשחק:
הכרת והשלמת הספרות  5 – 10 

לימוד ההרכבים השונים שמהן
מורכבות הספרות = פירוק הספרה

למשל, הספרה 5 מורכבת מהצירופים 
הבאים:

 4 + 1 ,3 + 2 , 2 + 3 , 1 + 4
הוראות המשחק:

במרכז לוח המשחק, מודפסת הספרה, 
ומסביבה מלבנים. בכל מלבן עובר קו 

אלכסוני, היצר שני משולשים. בצד אחד 
של המשולש מודפסים עיגולים בכמויות 

שונות. המשולש השני ריק, הילד צריך למלא 
דסקיות, כך שהן תשלמנה את הצרופים 

שבלוח, לכמות  שהספרה מסמלת     

3360



10

משחק הצמדנים 1
לוטו פירות וירקות  -  שלם וחצי

לגילאי 2-4 

תכולת המשחק:
6 לוחות מפל מודפסים
28 כרטיסיות להתאמה

המשחק מפתח:
הכרת פירות וירקות שונים

מוטוריקה עדינה
הבחנה חזותית

תיאום עין יד

5100

חדש
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משחק הצמדנים 2
לוטו כלי מוזיקה – כלי בית – כלי גינה – כלי עבודה

לגילאי 2-4 

תכולת המשחק:
6 לוחות מפל מודפסים
28 כרטיסיות להתאמה

המשחק מפתח:
הכרת סוגי כלים שונים

מוטוריקה עדינה
הבחנה חזותית

תיאום עין יד

5110

חדש



12

תפוס אותי 
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 חכות עם ראש מגנטי
1 לוח עם מחוג לצבעים
1 לוח עם מחוג לצורות

כ- 40 צורות מסול עבה, פרפרים, דגים
פרחים ולבבות ב- 5 צבעים

מהלך המשחק:
הילד מסובב את המחוג בלוח של הצבעים והצורות,
אם יצא פרח וצבע אדום, בעזרת החכה המגנטית 

הילד תופס את הצורה המתאימה

המשחק מפתח:
מוטוריקה עדינה

תיאום עין יד
ריכוז, תפיסה חזותית

הכרת צבעים

 4420
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בנה מיספר
משחק חשבון - להכרת הספרות 0 עד 10 

ואפשרויות שונות להרכבתן 

לגילאי +4 
תכולת המשחק:

55 קוביות עץ עם עיגולים מודפסים ב- 4 צבעים 
אדום, צהוב, כחול וירוק

11 מקלות עגולים באורכים שונים
11 מעמדים מעץ

9 לוחות מפל מודפסים עם תרגילים שונים
11 לוחות מפל עם הספרות 0 עד 10 

מטרת המשחק:
1. פיתוח חשיבה חשבונית לילד בגיל הרך

2. תפיסת הכמות מ- 0 – 10 
3. הילד לומד להכיר את הכמות מ- 0 – 10 מהמוחשי למופשט 

באמצעות השחלת הקוביות במוט 
4. על ידי סיבוב של הקוביות הילד לומד את הרכבת המספר בהתאם 

לעיגולים הצבעוניים
5. למשחק מצורף לוח ובו תרגילי חשבון לכל ספרה

6. באמצעות הקוביות עם הניקוד הצבעוני הילד יכול בעצמו ללמוד 
ממה מורכבת כל ספרה

המשחק מיועד ל- 4 עד 9 ילדים

3380
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מגנומט
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 לוחות מגנט במסגרת

9 דגמים
4 פלטות סול ממוגנט בעובי 6 מ''מ

בארבעה צבעים, המכילות צורות 
הנדסיות שונות

המשחק מפתח:
יצירתיות ודמיון

לימוד והכרת צורות וצבעים
יכולת להעתיק דגם

קואורדינציה ומוטוריקה

4406

 



15

מגנוטף
לגילאי +2 

תכולת המשחק:
4 לוחות מגנט עם מסגרת

64 צורות צבעוניות בגדלים שונים
מסול עבה ממוגנט

9 דגמים ממפל

4408
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השחלת חרוזים לפי דגם
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
16 לוחות דגם דו צדדי

4 מעמדים מעץ + מקלות עגולים
כ-120 חרוזים מפלסטיק ב–6 צורות וב-5 צבעים

מצורף דף הוראות

המשחק מפתח:
חשיבה מתמטית

הכרת צורות וצבעים
יכולת להעתיק דגם

יכולת התקדמות שלב אחרי שלב
יכולת ביצוע מ-דו מימד ל-תלת מימד

קואורדינציה ומוטוריקה
 

3306
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ספור והתאם
בניה שטוחה ותלת מימד

לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 לוחות משחק 

22 דגמים ממפל בדרגות קושי שונות
פינים גדולים בשלוש צורות, רבוע – עגול – משולש

ובשלושה צבעים, אדום – כחול - צהוב

המשחק מפתח:
מיומנות במיון צורות וצבעים

פיתוח ריכוז ותשומת לב
העתקה של דגם שטוח ובמרחב

פעילות לפי דפי עבודה המשויכים לספרות,
בניה והתאמה לצורות הבסיסיות במשטח שטוח 

ובמרחב פיתוח מוטוריקה, ותאום עין יד
בניה שטוחה, בניה תלת מימד, השחלה לפי דגם

4410



18

קליק - קלאק
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
240 חלקים : 24 מחומשים, 72 משולשים ו -144 ריבועים, בצבעי 

פסטל, ורוד,סגול, ירוק מנטה וצהוב.
סט של 10 דגמי עבודה ממפל.

מטרות לימודיות :
- לימוד והכרות הצורות ההנדסיות כולל בתלת מימד.

- פיתוח מוטוריקה עדינה ותיאום עין ויד.
- המשחק מעודד את פיתוח היצירתיות והדמיון המרחבי של הילד.

אפשריות שימוש :
מיון החלקים לפי צורות ולפי צבעים .
הכרת הצורות ההנדסיות בתלת מימד.

הרכבה לפי דגם :
הכרת החלקים שמרכיבים את הצורה ההנדסית

ובניה לפי פריסת הצורה בדגם.

506



19

דגמים במלבנים
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 משטחי עבודה מפלסטיק

כ- 400 מלבנים בחמישה צבעים
12 דגמים לבניה

המשחק מפתח:
מוטוריקה עדינה

בניה יצירתית בעזרת המלבנים הצבעוניים 
העתקת דגם

4401



20

שתי וערב
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
4 לוחות מפל מחורצים

40 רצועות מפל צבעוניות להשחלה

המשחק מפתח:
קואורדינציה

מוטוריקה
תיאום עין יד 

3301

קווים מגנטיים
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
4 לוחות מגנט במסגרת

9 דגמים ממפל
כ-260 חלקי סול ממוגנט בצורות 

ובגדלים שונים לבניה ויצירה

4407



21

הידד אני סופר
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 לוחות מפל מודפסים

כ- 100 דיסקיות צבעוניות
1 קוביה 1-3

1 קוביה 6 צבעים

מהלך המשחק:
כל ילד בתורו מטיל את שתי

הקוביות, וממלא את לוח המשחק שלו בדיסקיות 
צבעוניות בהתאם לתוצאה של הקוביות

3370

השחלת שרוכים
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
6 לוחות מחוררים 

9  דגמים להעתקה
40 שרוכים צבעוניים

המשחק מפתח:
מיומנות השחלה

יצירתיות
מוטוריקה עדינה

תיאום עין יד 

4405



22

הארכיטקט הצעיר 3
לגילאי +5 

תכולת המשחק:
כ- 620 חלקים
10 דפי דגמים

המשחק מפתח:
מיומנות ספירה 

מיון ומוטוריקה עדינה
תכנון ובניה מרחבית

620

הארכיטקט הצעיר דמויות
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
750 קוביות בצבעי פסטל

12 דגמים דו צדדיים בנים ובנות

המשחק מפתח:
מיומנות ספירה

חשיבה חשבונית
מיון ומוטוריקה עדינה

750



23

הארכיטקט הצעיר 1
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
כ- 600 קוביות 

12 דגמים דו צדדיים ממפל

המשחק מפתח:
חשיבה יצירתית

מיון ומוטוריקה עדינה
חשיבה חשבונית

600

הארכיטקט הצעיר 2
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
675 חלקים

12 דגמים דו צדדיים ממפל

המשחק מפתח:
מיומנות ספירה

חשיבה חשבונית
מיון ומוטוריקה עדינה

675



24

משחק זיכרון ענק 2
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
1 מגש פלסטיק 35 / 35 ס"מ, עם 16 חלונות עגולים 

16 דיסקים לכיסוי החלונות
6 לוחות מפל מודפסים משני הצדדים

כל החלקים עשויים מחומר פלסטי עמיד

המשחק מפתח:
1. ריכוז וזיכרון ויזואלי 

2. יכולות לוגיות ומוטוריקה עדינה
3. התאמת זוגות של תמונות ועצמים שונים

4. גירוי ויכולת תפיסה של דמויות, צבעים, מספרים, כמויות, 
ועצמים שונים.

2800



25

משחק זיכרון ענק 1
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
1 מגש פלסטיק 35 / 35 ס"מ, עם 16 חלונות עגולים 

16 דיסקים לכיסוי החלונות
6 לוחות מפל מודפסים משני הצדדים

כל החלקים עשויים מחומר פלסטי עמיד

המשחק מפתח:
1. ריכוז וזיכרון ויזואלי 

2. יכולות לוגיות ומוטוריקה עדינה 
3. התאמת זוגות של תמונות ועצמים שונים 

4. גירוי  ויכולת תפיסה של דמויות, צבעים, פירות, ירקות, כלי 
נגינה ועוד...

2900



26

דומינו מראות עצים
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
24 קלפים ממפל עבה, 

12 זוגות קלפים, לכל קלף יש בן זוג 
אשר התמונה שבו, משתקפת כמראה.

ניתן גם לשחק כדומינו רגיל.   
 

מטרת המשחק: 
פיתוח כושר ההבחנה החזותי ריכוז וראייה מרחבית, 

הבחנה וזיהוי עצים שונים.

מהלך המשחק: 
מניחים את הקלפים על השולחן, כאשר התמונות 

הפוכות. הילד שמתחיל את המשחק מניח קלף 
על השולחן, הבא בתור צריך להניח מולו קלף זהה, 

המשתקף כמראה. או בצד  ימין או שמאל כמו דומינו 
רגיל.. במידה ואין לו קלף מתאים התור עובר לילד הבא, 

וכך הלאה.

4403

דומינו כוכבים וצבעים
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
24 קלפים ממפל עבה

מטרת המשחק:
פיתוח כושר ההבחנה החזותי

ריכוז וראייה מרחבית
הבחנה וזיהוי צבעים

מהלך המשחק:
מניחים את הקלפים על השולחן, כאשר התמונות 

הפוכות. הילד שמתחיל את המשחק מניח קלף 
על השולחן, הבא בתור צריך להניח בצד ימין 

או שמאל את הקלף המתאים לאחד הצדדים. 
במידה ואין לו קלף מתאים התור עובר לילד הבא, 

וכך הלאה

4404



27

דומינו  פסיפס
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
24 קלפים ממפל עבה

מטרת המשחק:
לחדד אצל הילד את ההבחנה החזותית

התאמה וריכוז
הילד צריך לזהות מאילו חלקים ) מפוזרים ( 

מורכבת התמונה השלמה.
 מהלך המשחק:

מניחים את הקלפים על השולחן, כאשר התמונות 
הפוכות.

הילד שמתחיל את המשחק מניח קלף על השולחן, 
הבא בתור צריך להניח בצד ימין או שמאל את הקלף 
המתאים לאחד הצדדים. במידה ואין לו קלף מתאים 

התור עובר לילד הבא, וכך הלאה

4402

דומינו קוביות – 
קונסטרוקטו

לגילאי +4 

תכולת המשחק:
24 קלפים ממפל עבה

מטרת המשחק:
לחדד אצל הילד את ההבחנה החזותית

התאמה וריכוז
הילד צריך לזהות מאילו חלקים ) מפוזרים ( 

מורכבת התמונה השלמה.
מהלך המשחק:

מניחים את הקלפים על השולחן, כאשר התמונות 
הפוכות.

הילד שמתחיל את המשחק מניח קלף על 
השולחן, הבא בתור צריך להניח בצד ימין או 
שמאל את הקלף המתאים לאחד הצדדים. 

במידה ואין לו קלף מתאים התור עובר לילד הבא, 
וכך הלאה

4405



28

לוח התאמה
לגילאי +3 

תכולת המשחק:
4 לוחות מחוררים במסגרת

10 דגמים ממפל
כ- 1000 פטריות בחמישה צבעים

המשחק מפתח:
מוטוריקה עדינה

תיאום עין - יד
חשיבה יצירתית

3420



29

לודו - משחק מסלול
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
1 לוח מסלול ממפל

16 חיילים מפלסטיק ב- 4 צבעים
1 קובייה 6  – 1 

מהלך המשחק:
כל ילד בוחר 4 חיילים ומניח אותם בעיגול בצבע התואם.

כל ילד בתורו מטיל את הקובייה, ומתקדם בכיוון החץ,
בהתאם לניקוד שעל הקובייה.

לאחר השלמת הסיבוב, נכנס למסלול המסומן 
בצבע שלו. אם במהלך המשחק, מגיע אחד החיילים 
לנקודה התפוסה ע"י חייל אחר, הוא מוריד את החייל 

לנקודת ההתחלה, וממקם את החייל שלו במקומו.
מנצח, הראשון שארבעת חייליו הגיעו ליעדם. 

3500



30

נבריג יחדיו
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
2 מעמדים מעץ עם חורים

16 לוחות דגם 
2 מעמדים לדגמים

כ- 64 ברגים ואומים – רבוע – משולש – עגול - מחומש
בשישה צבעים – אדום – צהוב – כחול – ירוק – חום - כתום

המשחק מפתח:
תקשורת בין הילדים

יצירתיות
עבודה בצוות

מוטוריקה עדינה
תאום עין יד

הכרת המושגים – דק – עבה
הכרת 4 צורות שונות בשישה צבעים

5090



31

דפי עבודה רב פעמיים

הערכה מכילה:
9 דפים דו צדדיים , 

המכילים 18 עמודי דגמים 
בדרגות קושי משתנות

3310

דפי עבודה לתרגול מוטורי

הערכה מכילה:
9 דפים דו צדדיים,

 המכילים 18 עמודי תרגול כתיבה
בדרגות קושי שונות

3320

דפי עבודה
מוכנות לכתה א’

הערכה מכילה:
9 דפים דו צדדיים,

 המכילים 18 עמודי תרגול כתיבה
בדרגות קושי שונות

3330



32

דיסקומט
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
4 מעמדים מפלסטיק + רגליות

4 מעמדים מעץ לדגמים
10 דגמים ממפל

כ-300 דיסקיות בארבעה צבעים

המשחק מפתח:
מוטוריקה וקואורדינציה

תיאום עין יד - הבחנה חזותית
העתקת דגם - הכרת צבעים

508



33

דיסקומט מעץ
לגילאי +4 

תכולת המשחק:
המשחק מכיל:

4 מעמדים מעץ עם בסיס
4 מעמדים מעץ  לדגמים
8 דגמים צבעוניים ממפל

2 דגמים ריקים
כ- 300 דסקיות מעץ ב- 4 צבעים

המשחק מפתח:
מוטוריקה וקואורדינציה

תיאום עין יד - הבחנה חזותית
העתקת דגם - הכרת צבעים

5080



34

שבלונות צורות הנדסיות

מכיל 8 שבלונות של צורות הנדסיות שונות

3942

מתקן לדבק X 4 יחידות + מריות
3450

מריות לדבק X 4 יחידות
307



3

מגנועט
יצירה בעט מגנטי

לגילאי +4 

תכולת המשחק:
2 לוחות מגנט 

2 עטים מגנטיים
10 דגמים ממפל

המשחק מפתח: 
מוטוריקה עדינה

הכנה לכתיבה
תיאום עין יד
קואורדינציה

מהלך המשחק:
בהתאם לדגמים המצורפים, הילד מקרב את העט המגנטי 

לחורים שבלוח,  אשר מושך את כדוריות המתכת על פני השטח, 
ומעתיק את הדגם. במקרה של טעות ניתן למחוק על ידי לחיצה על 

כדוריות המתכת. למחיקת כל הלוח, מחליקים את העט על פני שטח 
הלוח.

5120


