
)  חיותיות אנגלית: הוראות בסיסיות )לגילאי 5+
הכנות לקראת המשחק:

 על מנת לשחק, עליכם לבחור אחד מתוך שלושת הסטים של הקלפים.
 חלוקת הקלפים מבטיחה את מספר הקלפים המיטבי לכל גרסה של

המשחק, ובאותו הזמן מחפה על כל האותיות

בצורת השונים  בצבעים  בתוויות  להשתמש  ניתן  סט,  לבחור  מנת   על 
 עלים, הממוקמים בצידו הימני התחתון של כל קלף אות וחיה )דוגמה 1(.
 על מנת להקל על בחירת סט המשחק, ניתן להשתמש בקלף רשימת
גרסת כל  עבור  בקבוצות  מסודרות  והחיות  האותיות  כל   העזר,בו 

המשחק

 סט הקלפים המסומן על ידי עלים כתומים מיועד עבור הגרסה הקלה ביותר של המשחק. גרסה זו כוללת 8 קלפי
 חיות ו-9 קלפי אותיות. אותיות אלה הן הנפוצות ביותר בשפה האנגלית )הן מרכיבות יותר מ-60% מכל המילים

בטקסט טיפוסי

ניתן להוסיף אותם ו-16 קלפי אותיות.  13 קלפי חיות  וכחולים כוללים  ידי עלים סגולים   הסטים מסומנים על 
בהדרגתיות לסט הקלפים הבסיסי, על מנת להכיר אותיות וחיות חדשות, ולהפוך את המשחק למעניין יותר

הכנות
 ערבבו את קלפי האותיות ביסודיות והניחו אותם כלפי

 מטה על השולחן בסדר של        או        )תלוי בסוג
הסט שבחרתם

 ערבבו את קלפי החיות מסט הקלפים התואם והניחו 
אותם בצד )דוגמה 2

מהלך המשחק
המשתתפים משחקים בתורות לפי כיוון השעון

 במהלך תורם השחקנים הופכים אחד מקלפי האותיות. אם האות
 לא מופיעה בקלף החיה, השחקן מניח את הקלף כלפי מטה באותו

 המקום בו היה לפני כן. כדאי לשחקנים האחרים לזכור את האות
 ומיקומה, זה יהיה שימושי בסבבים הבאים. לאחר מכן התור עובר

לשחקן הבא

 במידה ושחקן הופך קלף עם אחת מהאותיות המרכיבות את המילה
 בקלף החיה, השחקן יניח את הקלף כלפי מעלה באותו המקום ויהפוך

קלף אות אחד נוסף )דוגמה 3

מטרות המשחק
המשחק מורכב ממספר סבבים. בכל סבב השחקנים מתחרים על קלף חיה אחד, הנלקח מחפיסת הקלפים בתחילת
  כל סבב. מטרת השחקנים היא להפוך את כל קלפי האותיות שנעשה בהן שימוש בשם החיה. השחקן שהפך ראשון 

את כל האותיות של המילה בקלף החיה, ייקח את הקלף,ויניח אותו לצידו

 לאחר מכן מתחיל סבב נוסף,והשחקנים לוקחים את קלף החיה הבא מהחפיסה. השחקן שמשיג יותר קלפים מכולם
מנצח

 השחקן יכול להמשיך להפוך קלפי אותיות עד אשר הופך קלף אות שלא נמצאת בקלף החיה. כל קלף פתוח עם אות
המרכיבה את המילה בקלף החיה נשאר כלפי מעלה עד סוף הסבב

כאשר אחד השחקנים הופך את קלף האות האחרון מבין האותיות )כלומר, כל קלף אות שנעשה בו שימוש במילה,נהפ 
ך כלפי מעלה(, השחקן מקבל את קלף החיה והסבב נגמר

לאחר מכן, על השחקנים להפוך את כל קלפי האותיות הפתוחים חזרה כלפי מטה,באותו המקום בהם היו בסבב
הקודם. קלף החיה הבא נמשך מהחפיסה והסבב הבא מתחיל.הסבב מתחיל על ידי השחקן שיושב ליד השחקן שניצח 

בסבב הקודם לפי כיוון השעון 

דוגמא 3   

דוגמא 2  

דוגמא 1   

ללמוד את האותיות באנגלית זה קל וכיף

  הילדים יכולים להתחיל לשחק "חיותיות אנגלית" לפני שהם למדו את שמות האותיות באנגלית- הם ילמדו אותם
באופן טבעי במהלך המשחק

ילדים אשר כבר יודעים את האותיות,יוכלו להנות גם הם לא פחות. המשחק יעזור בפיתוח הזיכרון ויכולות האיות

.*השימוש בתיאור "קלפי חיות" נעשה עבור תיאור דגים,ציפורים וצמחים לצורך נוחות

קלפי חיות ושמם באנגלית
קלפי אותיות )26 מהקלפים מסומנים בעלים צבעוניים עבור גרסת המשחק הבסיסית

הוראות משחק מאוירות בעברית, אנגלית ורוסית

האותיות מיועדים לגרסאות משחק נוספות שונות שאר הקלפי
רשימות עזר

26
70

2

סיום המשחק
 כאשר כל קלפי החיות מהחפיסה נגמרו, על השחקנים לספור את קלפי החיות המונחים לצידם )שנאספו בסבבים

  קודמים(. שחקן אשר השיג הכי הרבה קלפי חיות,מנצח! במידה ולשחקנים אחרים ישנו אותו מספר קלפים, על כל
שחקן להשוות את סכום האותיות בשמות של כל קלפי החיות שנאספו. השחקן עם מספר האותיות הגבוה יותר,מנצח

אפשרויות משחק מאתגרות נוספות
 יש לחשוף את קלף החיה רק בתחילת סבב,ולאחר מכן להפוך אותו כלפי מטה. במהלך הסבב על השחקנים 

להיזכר אילו אותיות הרכיבו את המילה. )השחקנים יכולים להגיד את המילה לעצמם,ולפרק אותה לאותיות

על השחקנים להפוך את קלפי האותיות בסדר בהן מופיעות במילה, החל מהאות הראשונה 

ניתן להוסיף את הקלפים מהסטים הנוספים 

www.thebrainyband.com

 שחקנים: 5-2
 גילאים: 5+ ,8+ ,10+
(תלוי גירסת משחק)

 משך המשחק: 10-20 דקות 
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חיותיות אנגלית. הוראות המשחק.



"משחק זיכרון" )לגילאי 5+) 
 עבור משחק זה, יש להשתמש בזוגות של קלפי אותיות )ניתן להעלות או
 להוריד את רמת הקושי ואורך המשחק על ידי שימוש ב6 עד 26 זוגות(.

 הקלפים מונחים על השולחן כלפי מטה. כל שחקן יהפוך שני קלפים
 בתורו. במידה ובקלפים שהפך האותיות זהות, השחקן ייקח את זוג

 הקלפים ויניח לצידו

 לאחר ששחקן לקח את זוג האותיות, המשחק יכול להמשיך בשתי
 דרכים: 1( שחקן זה יכול להמשיך לעוד תור ולהפוך שני קלפים נוספים.
 2( התור עובר לשחקן הבא. כאשר משחקים עם שחקנים צעירים יותר,

 ואינכם משתמשים בהרבה קלפים, עדיף להשתמש בדרך השנייה
 )התור עובר לשחקן הבא(. כאשר הנכם משחקים עם שחקנים בוגרים

 יותר, ומשתמשים בהרבה קלפים, הדרך הראשונה )לשחקן יש תור
נוסף( עשויה להתאים יותר

 במידה ושחקן אינו הצליח לפתוח זוג קלפים תואם, עליו להפוך את
 הקלפים כלפי מטה,והתור עובר לשחקן הבא. המשחק נגמר כאשר לא

 ניתן להתאים יותר זוגות קלפים. השחקן בעל מספר הקלפים הגבוה
ביותר בסוף המשחק, מנצח

"טפשון" )לגילאי 8+)
עבור משחק זה, יש להשתמש בכל קלפי האותיות

 השחקנים בוחרים מילה )עדיפות למילה המורכבת מ- 5 עד 7
 אותיות(, מילה זו מאויתת על השולחן בעזרת קלפי האותיות.

 שאר הקלפים מעורבבים וכל שחקן מקבל 5 קלפים. על
המשתתפים לשחק בתורות על פי כיוון השעון

 במהלך תורו, שחקן יכול להוסיף אות אחת למילה המאויתת על
 השולחן על מנת להרכיב מילה חדשה )שם עצם נפוץ בצורת
 היחיד שלו(. ניתן להרכיב את המילה החדשה בכל כיוון פרט

מאלכסון

 מספר האותיות שנעשה בהם שימוש על מנת להרכיב מילה
 חדשה, תואם למספר הנקודות שהשחקן מקבל עבורה. לאחר מכן

 השחקן לוקח קלף נוסף מהחפיסה, על מנת שיהיו בידו חמישה
 קלפים, והתור עובר לשחקן הבא

 במידה והשחקן אינו יכול להרכיב מילה, עליו לדלג על תורו.
 השחקן יכול לבחור האם להחליף אחד מקלפיו בקלף חדש

מהחפיסה. לאחר מכן התור יעבור לשחקן הבא

 המשחק נגמר כאשר לא נשארו קלפי אותיות ואף שחקן לא יכול
 להרכיב מילה חדשה. השחקן אשר השיג את מספר הנקודות

הגבוה ביותר,מנצח

ANT ['xnt]  נמלה  

ALOE ['xlqu] אלוורה   

CAVY ['kxvI] חזיר ים

CRAB [krxb] סרטן  

ELK [elk] דישון

EMU ['i:mju:] אמו

FLY [flaI] זבוב

FOX [fPks] שועל  

HAWK [hO:k] נץ  

"בינגו" )לגילאי 5+)
עבור משחק זה, יש לבחור סט קלפים על פי ההוראות הבסיסיות. אחד מהשחקנים המבוגרים ביותר ינחה את המשחק

  השחקנים מקבלים אחד או מספר קלפי חיות ומניחים אותם מלפניהם. המנחה מערבב את קלפי האותיות,ומראה אותם
  ,אחד אחרי השני, ומקריא את האותיות. כאשר השחקן שם לב שהמילה בקלף החיה שלו מכילה את האות שהוכרזה

עליו להיות המהיר ביותר להכריז "יש!". במידה וצדק והיה המהיר ביותר - הוא יקבל את קלף האות

  במידה ושחקן הכריז "יש!" וקלף החיה שלו אינו מכיל את האות שהוכרזה,עליו להניח אחת מקלפי האותיות שלו חזרה
בחפיסת המנחה

המשחק נגמר כאשר נגמרים הקלפים בחפיסת המנחה. השחקן אשר השיג את מספר קלפי האותיות הגבוה ביותר, מנצח

"שרופים" )לגילאי 8+)
 עבור משחק זה יש לבחור חפיסת קלפי אותיות. יש להסיר את כל הקלפים בעלי העיצורים, אשר מסומנים בעלים כחולים או

סגולים, אך אינם מסומנים בעלים כתומים. לפיכך, החפיסה עבור משחק זה תכיל רק קלף אחד מכל עיצור שנעשה בו
שימוש לעתים רחוקות. חפיסת קלפים זו מאפשרת הרכבת מילים חדשות מהר יותר, ומוסיפה הנאה לתהליך המשחק 

יש לערבב את קלפי האותיות, ולהניח את החפיסה כלפי מטה במרכז השולחן. המשתתפים משחקים בתורות עם כיוון
השעון. במהלך תורו, השחקן לוקח את הקלף העליון ביותר מהחפיסה ומניח אותו כלפי מעלה על השולחן. עליכם להניח 

כל קלף נוסף לצד הקלף הקודם, ועל כל הקלפים להיות גלויים 

 שחקן המניח קלף, עלול "להישרף" במידה ובמהלך תורו, אחד מהמשתתפים שם לב כי האותיות המונחות כלפי מעלה על
השולחן יכולות להרכיב מילה )שם עצם נפוץ בצורת היחיד שלו

 בנוסף, המילה יכולה להיות מורכבת מהאותיות שהוצגו במהלך התור או יכולה להיות מורכבת מאותיות שנהפכו כלפי מעלה
מוקדם יותר. הדבר החשוב ביותר הוא שאחד השחקנים הצליח להרכיב מילה

 כאשר אחד השחקנים מכריז על מילה, השחקן ה"שרוף" אוסף את כל קלפי האותיות המרכיבים את המילה כקנס, והתור עובר
לשחקן הבא. המשחק נגמר כאשר אין יותר קלפים בחפיסה, השחקן אשר אסף את מספר קלפי הקנס הנמוך ביותר, מנצח

אפשרויות משחק נוספות

V.1 2017 HEB

JAY [dZeI] עורבני  

JERBOA [dZE:'bqVq] ירבוע

 LION ['laIqn] אריה

LYNX [lINks] שונר

LIZARD ['lIzqd] לטאה

MAGPIE ['mxgpaI] עקעק

OUZEL ['u:z(q)l] שחרור

PIG [pIg] חזיר  

QUAIL [kweIl] שליו

RAVEN ['reIv(q)n] עורב

RAT [rxt] עכברוש

ROSE [roVz] ורד

ROE [rqu] עופר

SEAL ['si:l] כלב ים

SNAIL [sneIl] שבלול 

SQUID [skwId] דיונון  

WHALE [weIl] לוויתן 
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