
 

  



 

 

 קוקוריקו תרנגול –זוגות  משחק –קלי קלולי 
 שעשוע ומתח. כולם רוצים להיפטר מהתרנגול.  איך נפטרים ממנו? מי ינצח? מי יפסיד?

 
 –תיאור המשחק 
 קלפים: 143המשחק כולל 

אותיות דפוס  27מילים בכל התנועות, של תמונות  22מילים בקמץ פתח, של תמונות  22
מילים בקמץ פתח  22אותיות כתב כולל אותיות סופיות,  27כולל אותיות סופיות,  
מילים בכל התנועות מותאמות לתמונות בכול  22מותאמות לתמונות בקמץ פתח,  
 התנועות. 

הבחנה בין  המאפשרותמסומנים בנקודה צבעונית כ'/ק'  'ת/'ט 'ע/'הקלפים באותיות א
בדפוס ובכתב  'עאות  :לדוגמה. , כ' או ק''או ת ', ט'או ע 'שנכתבות באותיות א מילים 
 ף, עיפרון( מסומנות בנקודה בצבע צהוב.והמילים שמתחילות באות ע' )ענ 

 - המשחק מטרות
 עיצור צליל התאמת .3 מילים אוצר הרחבת .2 חווייתית בדרך ותרגול למידה .1
        במילה הצלילים הפרדת יכולת פיתוח .4  במילה( ראשון צליל) פותח לצליל( אות) 

 לאותיות דפוס אותיות בין התאמת .7 כתב אותיות הכרת .6 דפוס אותיות הכרת .5
  התאמת מילה לתמונה בכל התנועות .9  פתח בקמץ לתמונה מילה התאמת .8  כתב 
 שפה מדוברת.מיומנויות . פיתוח 10 

 מכל)התאמת מילים בקמץ פתח ומילים  תמונותבקלפי הלשחק  בוחרים: כשלדוגמה
 .תרנגול - בודד וקלף של תמונות זוגות 22 שהם קלפים 45 עם(, משחקים התנועות 
 

 – אפשריים הרכבי זוגות
דפוס )שני סוגי  ואות תמונהשל  זוגות. 2  תמונות בקמץ פתח ובכל התנועות של זוגות. 1
 אותיותשל  זוגות. 4. התמונות( כתב )שני סוגי ואות תמונהשל  זוגות. 3. התמונות( 
. זוגות של מילים שמתחילות באותה 6 .ומילה תמונהשל  זוגות. 5. כתב ואותיות דפוס 
 האות. 

 
 –לפני תחילת המשחק 

 האותיות והמילים את שמותבקול  או קוראים אומריםמראים לילדים את התמונות. 
  .חוזריםוהילדים  שעל הקלפים

 מומלץ ,מיליםבבאותיות וטוב  מספיקעדיין אינם שולטים כשהשחקנים 
 '.ת עד' כ-ומ' י עד' א-מ תמונות: לדוגמה מהקלפים חלק עם רק לשחק 

 
 –מהלך המשחק 

 מקבל אחד שחקן .השחקנים שני בין כולם את ומחלקים הקלפים את מערבבים. 1
)קלף אחד הוא  קלפים של זוגי אי מספר מקבל אחר ושחקן קלפים של זוגי מספר 
 התרנגול(.קלף  
 השולחן. על בצד ומניחים אותם מוציא, כל שחקן מחפש את זוגות הקלפים שקיבל. 2

סה ח   הצליל עם קלפים שני מקבלים אם: לדוגמה  מהווים הקלפים שני –ילזוןִח  ִחי -ו ח 
 .השולחן על אותם מניחים אזי( ח בעיצור מתחילים) זוג 
 י הקלפים כזוג. נהילדים מסבירים מדוע בחרו בש - השיחפעולה מעוררת עורכים . 3
 . הגוף כלפי מופנות כשהתמונות, מניפה בצורת הנותרים הקלפים את מחזיקים. 4
     , לשנות את מקומוהשחקן שבידו נמצא קלף התרנגול מנסה להחביא אותו בין קלפיו 

  המתח במשחק גובר ככל  האחר לשלוף אותו מידיו. כדי לגרום לשחקן בין הקלפים
 הקלפים שבידי השחקנים.  תמעטיםמש
 בן את שלו הקלפים בין מחפש, שמולו מהשחקן אחד קלף מושך, תור לפי, שחקן כל .5
 .השולחן על ומניח מוציא, המתאים הזוג 
נשאר התרנגול קלף ורק השחקנים בידי קלפים נשארו לא כאשר מסתיים המשחק. 6
 .מהם אחד בידי 

 .קלפים ללא שנשאר השחקן הוא המנצח


