קסם של פתרון!
הוראות המשחק
משחק קסום לפתרון בעיות
מתגברים על המכשולים שבדרך והופכים לקוסמים!

להזמנות ניתן ליצור קשר:
1-700-500-315
www.steiner.co.il
games@steiner.co.il

המשחק פותח ע״י צוות קלינאי התקשורת של שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ  -חטיבת טיפולי שפה ודיבור.
איורים ועיצוב גרפי :ענבל שריד.
מטרות המשחק
א ¸תרגול פתרון בעיות בדרגות קושי ומורכבות שונות
א ¸תרגול מיומנויות הנמקה ,הסקת מסקנות וגמישות מחשבתית

כל הזכויות שמורות לצוות
"שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ"
 2014תשע"ד

א ¸שיפור יכולת ההמשגה וההבעה השפתית
א ¸תרגול המיקוד ויכולת החשיבה
א ¸פיתוח ושיפור יכולת תיאור תמונות
א ¸הרחבת אוצר המילים
א ¸בניית משפטים תקינים תחבירית
המשחק מכיל
• 6חלקי מסלול מתארך הניתנים לחיבור לאורכי-מסלול שונים.
• 22קלפי מכשולים צהובים בהם בעיות פשוטות יחסית.
• 20קלפי מכשולים כתומים בהם בעיות מורכבות יותר.
• 42קלפי "פתרון הקסם" בהם הצעות כיצד להתגבר על הבעיות שבקלפי המכשולים.
•קלף "פתרון קסם" אחד ריק להצעת השחקן למתן פתרון מקורי.
• 4קלפי "אביזרי קסם" :מטאטא מעופף ,גלימה מכושפת ,כובע קסמים ושרביט קוסמים:
 2קלפים צהובים ו 2-קלפים כתומים
•כלי משחק אחד בדמותו של קוסם.
•" 2חפצי קסם" :מטאטא מעופף ושרביט קוסמים.
• 4חלקי פאזל ליצירת טירה קסומה.

הוראות המשחק
תיאור המשחק :הנכם קבוצה של קוסמים מתלמדים .המטרה שלכם הינה להגיע אל הטירה הקסומה ,שם
תהפכו לקוסמים מוסמכים .כדי להגיע אל הטירה הקסומה עליכם לעבור בדרך המכשולים הצהובה .בכל לבנה
בדרך תפגשו מכשול שיפריע לכם להתקדם .עליכם להתגבר על המכשולים בעזרת חשיבה יצירתית ולמצוא
פתרון לבעיות בהן נתקלתם.
במהלך המסע תגלו את ארבעת קלפי "אביזרי הקסם" ,שיקצרו לכם את המסע בדרככם להפוך לקוסמים
מוסמכים" .אביזרי הקסם" מצוירים על קלפים והם :מטאטא מעופף ,גלימה מכושפת ,כובע קסמים ושרביט
קוסמים .אם תצליחו לאסוף את כל קלפי "אביזרי הקסם" ,תוכלו להתקדם ישירות אל הטירה הקסומה .בנוסף,
ישנם שני "חפצי קסם" :מטאטא מעופף ושרביט קוסמים .רק לאחר שהגעתם למחצית הדרך ,תהיו זכאים
לבחור באחד מ"חפצי הקסם" .בהגיעכם אל הטירה תוכלו לזכות גם בחפץ השני.
		
מהלך המשחק:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

מרכיבים את חלקי המסלול בהתאם לאורך המשחק הרצוי .ניתן להרכיב מסלול קצר ,בינוני או ארוך
לפי הצורך.
מרכיבים את הטירה הקסומה מארבעת חלקי הפאזל ומניחים אותה בסוף המסלול.
מחלקים את כל קלפי "פתרון הקסם" בין המשתתפים (מספר שווה של קלפים לכל משתתף).
ניתן לשחק עם קלפים גלויים על השולחן או הפוכים כך שלא יראו מה מצויר בהם.
מערבבים היטב את "קלפי המכשולים" יחד עם ארבעת קלפי "אביזרי הקסם" ,הם ישמשו כ"קופה"
כאשר הציור מופנה כלפי מטה.
כמות "קלפי המכשולים" איתה תבחרו לשחק צריכה להיות בהתאם לאורך המסלול  -לפחות "קלף
מכשול" אחד לכל לבנה שבדרך .ניתן לשחק בשתי דרגות קושי (קלפים צהובים וכתומים מעורבבים),
או לחילופין לבחור להשתמש רק בדרגת קושי אחת (קלפים צהובים או כתומים).
אם בחרתם בדרגת קושי אחת ,מומלץ להשתמש רק בשני קלפי "אביזרי הקסם" התואמים בצבעם
ל"קלפי המכשולים" שנבחרו.
כל משתתף שולף מהקופה בתורו את אחד מ”קלפי המכשולים”.
על המשתתף לזהות את הבעיה ולהציע פתרון מתאים ,תוך שימוש במשפטים מלאים ומנומקים.
לאחר שהשחקן הציע פתרון לבעיה ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות ולאחריה יניח את הקלף על
הלבנה עליה הוא עמוד:
 .1לחפש את קלף “פתרון הקסם” המתאים להצעתו מתוך הקלפים שברשותו.
 .2לבקש מהמשתתפים הנוספים במשחק קלף מתאים לפתרון שהציע מקלפי “פתרון הקסם” שברשותם.
 .3להשתמש בקלף “פתרון הקסם” שכבר הונח בעבר על המסלול.
 .4להציע פתרון מקורי משלו ע”י שימוש בקלף ריק של “פתרון קסם”.
אם השחקן שלף קלף של אחד מ"אביזרי הקסם" ,יש לשמור אותו בצד עד לצבירת כל קלפי "אביזרי
הקסם" המשתתפים במשחק .איסוף כל הקלפים מקפיץ את השחקן ישירות לטירה הקסומה!
התור מסתיים בהזזת הקוסם וקידומו ללבנה הבאה.
עם הגעת הקוסם למחצית הדרך זוכים באחד מ"חפצי הקסם" לבחירתכם .בסיום המסלול ,זוכים ב"חפץ
הקסם" השני ובכך הקוסם הופך לקוסם מוסמך!
המשחק מסתיים כאשר הקוסם מגיע לטירה או לאחר צבירת כל קלפי "אביזרי-הקסם".

רשימת הבעיות המופיעות בקלפי המכשולים והצעות לפתרונות אפשריים
קלפי מכשולים צהובים
מיץ נשפך
ילד נופל ונפצע
שמש מסנוורת
שיער מבולגן
ילדה רועדת מקור
כד נשבר
חולצה קרועה
חולצה מקומטת
חולצה מלוכלכת
כסא שבור
תינוק בוכה
מפתח מונח על ארון גבוה
ידיים מלוכלכות
חלב נגמר
בלון התפוצץ
ילד חולה
צעצוע שבור
ילדה מפחדת מהחושך
ממטרה משפריצה מים
קרטיב נמס
שפיץ עפרון נשבר
ילד עייף
קלפי מכשולים כתומים
סבתא לא רואה טוב
הדבק התייבש
הוצאת עוגיות מתנור חם
חור בכיס
תקר בגלגל האופניים
שרשרת האופניים נפלה
מזוודה מלאה בלי מקום לכל הדברים
קטשופ נוזל מהלחמנייה על הבגדים
שרוך קרוע
בלון עף לכביש
נעל הלכה לאיבוד
שגיאת כתיב
אישה מבוגרת מפספסת אוטובוס
סוללה של טלפון התרוקנה
ילדה מתקשה לחצות הכביש לבדה
נגמר הכסף בארנק
לא באים לאסוף את הילדה מבית הספר
שטיח עולה באש
נשפכו מים על המקלדת
המים במקלחת קרים מדי

פתרונות אפשריים
מגבת ,ברז
פלסטר ,ברז ,בקבוק תרופה (יוד)
משקפי שמש ,כובע
מסרק ומברשת ,כובע
מעיל ,תנור סלילים
מטאטא ויעה ,כסף
חוט ומחט ,חולצה חדשה ,כסף
מגהץ ,חולצה חדשה
מכונת כביסה ,ברז ,חולצה חדשה
פטיש ומסמרים ,מטאטא ויעה ,כסף
מוצץ ובקבוק תינוק ,אמא ואבא
סולם ,כיסא ,אמא ואבא
ברז ,סבון גוף ,מגבת
כסף ,דלת של שכנים
בלון חדש ,כסף
תרופה ,רופא ,מיטה ,אמא ואבא
מטאטא ויעה ,כסף
אמא ואבא ,מתג של האור ,פנס ונרות
מגבת ,מטריה ,מעיל
ברז ,כסף
מחדד ,עפרון חדש
מיטה
פתרונות אפשריים
משקפי ראיה ,אנשים (מישהו שיציע להקריא לה)
סרט הדבקה (סלוטייפ) ,כסף
כפפות לתנור ,מגבת ,אמא ואבא
חוט ומחט ,תיק
משאבת אופניים ,אמא ואבא
אמא ואבא ,אנשים (לבקש עזרה בהרכבה מחדש)
תיק נוסף
ברז ,מגבת ,סבון גוף
כסף ,סרט הדבקה (סלוטייפ)
בלון חדש ,אמא ואבא
אמא ואבא
מחק
מונית ,אנשים (לבקש מהם הסעה)
מטען ,אנשים
אנשים ,אבא ואמא
טלפון סלולארי ,דלת של השכנים
אנשים ,טלפון סלולארי ,מונית
ברז ,טלפון ,כבאית ,דלת של שכנים
מגבת ,כסף ,אמא ואבא
מגבת ,תנור סלילים ,אמא ואבא

