
 1קי נסיעה שיעור סדנת משח

 משחק רביעיות 

 הוראות המשחק:

 , ילדים שיודעים לקרוא)6.  גיל: מעל 2-4מספר משתתפים: 

 מטרת השחקנים להרכיב כמה שיותר רביעיות תואמות עד שלא נותרים קלפים ב"קופה".

 . מערבבים את הקלפים ומחלקים ארבעה קלפים לכל משתתף. שאר הקלפים נשארים ב"קופה" מרכזית.1

הראשון פונה אל שחקן אחר לפי בחירתו ושואל לגבי הסדרה. לדוגמא: "האם יש לך כללי חצייה?", . השחקן 2

 . אם נענה בחיוב, הוא ממשיך לשאול לגבי הקלף שחסר לו: "האם יש לך סל האזן לקולות התנועה?".3

 הוא מקבל את הקלף ויכול להמשיך לשאול. -. אם כן 4

 ור עובר לשחקן הבא.לוקח קלף מה"קופה" והת -. אם לא 5

 * ניתן לשאול כל שחקן ולעבור מאחד לשני אם מקבלים את הקלף שמבקשים. 

* כשרוצים לבקש מאותו השחקן קלף נוסף באותה הרביעייה, שואלים: "האם יש לך עוד?". 

 * כל שחקן שמשלים רביעייה מניח אותה על השולחן. 

 וא השחקן שהצליח לאסוף הכי הרבה רביעיות.*המשחק מסתיים כאשר כל הסדרות הושלמו. *המנצח ה

 פירוט הכלים להכנת הקלפים:

 צורה

 כלי ציור -עיצוב צורה בעזרת כרטיסייה תלוית הקשר

 צורות -קיבוץ אובייקטים

ניתן לקבץ מספר צורות לאובייקט אחד. היתרון בקיבוץ אובייקטים הוא היכולת לגרור ולמקם 

תוך שמירה על גודלו של כל אובייקט ומיקומו ביחס לאובייקט את כל האובייקטים, בבת אחת, 

 אחר. 

 הוסיפו לשקופית את הצורות הרצויות. .1

סמנו את הצורה הראשונה.   .2



לחצו וסמנו את שאר הצורות. Shiftהחזיקו את מקש .3

 .קבץעיצוב אובייקט, לחצו על הלחצן -בכרטיסיית כלי ציור .4

קבץבחרו באפשרות  .5

 לאובייקט אחד וניתן לגרור אותן למיקומים שונים בשקופית:הצורות יאוחדו 

 .פרק קבוצהלחצו על אפשרות  �לחצו על לחצן קבץ  �: סמנו את האובייקט להסרת הקיבוץ

 קיצורי מקלדת

שכפול צורה ●

במקביל ללחיצה וגרירה עם העכבר על  Ctrlניתן לשכפל צורה ע"י לחיצה על מקש 

 למקום אחר בדף.האובייקט הרצוי 

מחיקת צורה ●

Deleteניתן למחוק אובייקט ע"י לחיצה על מחק 

בחירת כמה אובייקטים יחד ●

 ניתן לסמן כמה פריטים יחד ע"מ לעצב/לשכפל וכו

ובמקביל לחיצה בודדת על כל אובייקט שנרצה לבחור.  Ctrlנלחץ על מקש 

 הקלדת טקסט בתוך צורה ועיצובו

הצורה יש לסמן את הצורה ולהקליד את הטקסט הרצוי.על מנת להקליד טקסט בתוך  ●

 עיצוב טקסט

● 

●

 
אפשרויות

 עריכה
אפשרויות

 גופן עיצוב

אפשרויות
 פיסקה עיצוב



 תמונה

ניתן להוסיף תמונה מתוך קובץ קיים במחשב או לבחור מתוך תמונות מקוונות את 

האפשרות להוסיף תמונה מקובץ או מתמונות מקוונות ניתן למצוא בכרטיסיית הוספה 

בקבוצת תמונות. 

 קבוצת סידור

קבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את סדר התמונות בשקופית, ליישר, לקבץ מס 

 תמונות לקבוצה אחת, לסובב וכד.

הבא קדימה/העבר אחורה ●

 להעביר קדימה/אחורה.לחצו על התמונה אותה תרצו  .1

 .הבא קדימה/העבר אחורהלחצו על  .2

 קבוצת גודל

קבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את גודל התמונה, חתוך התמונה בצורות  .3

 שונות.



 1תרגיל 

PowerPoint -פתחו את תוכנת ה.1

את פריסת השקופית לשקופית ריקה שנו  .2

 צורת מלבן (קלף) יפוהוס .3

  גודל:הגדירו לצורה  .4

 כם.עצבו את הקלף עם צורות נוספות ,מילוי, מיתאר ואפקטים כרצונ .5

 יש לתכנן מראש את מבנה הקלף : כותרת, תמונה, מלל.

לדוגמא: 

 את כל חלקי הקלף. צוקב .6

כך שיופיעו מתחתיו  lCtr שכפלו את הקלף באמצעות מקש  .7

 באופן הבא:פעמים  4שכפלו את השקופית  .8



את השקופית  בחלונית השקופיות הממוזערות נוסמ ●

לחיצה ימנית על השקופית.  צולח ●

 בחרו מתוך התפריט המקוצר, באפשרות שכפל שקופית ●

 ניתן לשנות לכל רביעייה (כרגע זה לכל שורה) את הצבע : .9

 2תרגיל 

1. הקלידו את תוכן דף העזר שקיבלת בהתאמה בקלפים או הקלידו תוכן כרצונכם. 

2. עצבו את הטקסט. 

3. שכפלו כל כרטיס עוד 3 פעמים באותה שורה: 

4. בכל כרטיס משחק, שנו את צבע הגופן של אחת השורות: 

 3תרגיל 

1. הוסיפו תמונה לכל רביעיית קלפים אשר מביע את תוכן הקלף. 

 , סדרו ועצבו בהתאם לצורך.ו, שכפלכו חת .2

 4תרגיל 

.PDF 1 שמרו את הקובץ כקובץ

 סגרו את התוכנה. .2

מומלץ להדפיס את המשחק על בריסטול או לחילופין לניילן על מנת לשמור על 

 המשחק לתקופה ארוכה.



1 

 2סדנת משחקי נסיעה שיעור 

 משחק סודוקו תמונות 

 הוראות המשחק:

 הסודוקו בנוי משורות וטורים שבהם אלמנטים חוזרים. זהו בעצם משחק חשיבה .

מטרת המשחק: להשלים את הלוחות באופן שבכל ריבוע, בכל שורה ובכל טור תופיע פעם 

 אחת בלבד כל תמונה.

 פירוט הכלים להכנת לוחות הסודוקו:

טבלאות 

 .טבלאות, בקבוצת הוספהלהוסיף טבלה נמצאת בכרטיסיית האפשרות 

 ניתן להוסיף טבלה בשתי דרכים עיקריות:

 .בחירה מתצוגה מקדימהידי -הוספת טבלה על .1
 .קביעת מספר עמודות ומספר שורותידי -הוספת טבלה על .2

וסימון לאחר הוספת הטבלה תוצג הטבלה עם העמודות והשורות שנקבעו ועם ידיות גרירה 
 של טבלה.

 עיצוב בעזרת פקד גבולות

כאשר נרצה לשנות את הגבולות,  נשתמש בלחצן גבולות 

1.  נסמן את כל הטבלה או רק את התאים להם נרצה לשנות את הגבול. 

2. נבחר את סוג הקו הרצוי, צבע ועובי. 

. נלחץ על החץ התחתון של 3

 . נבחר אלו גבולות נרצה לשנות בטבלה4
 "בחירה ב"כל הגבולות
 תשנה את כל גבולות
 הטבלה לסגנון הקו

 שבחרנו



 
 

 

 

 צורה

 מילוי צורה בתמונה ●

 מילוי צורה �כלי ציור  .1
 תמונהבחרו באפשרות מילוי של  .2
 .קובץבחרו מתוך  .3

  
 הכנסו לתיקייה שלכם ובחרו את התמונה הרצויה. .4
 לחצו על הוסף .5

 שכפול צורה ●

במקביל ללחיצה וגרירה עם העכבר על   Ctrlלחיצה על מקש ניתן לשכפל צורה ע"י 

 האובייקט הרצוי למקום אחר בדף.

 מחיקת צורה ●

 Deleteניתן למחוק אובייקט ע"י לחיצה על מחק 

 

 תמונה

ניתן להוסיף תמונה מתוך קובץ קיים במחשב או לבחור מתוך המאגר העצום של תמונות 

תמונה מקובץ או מתמונות מקוונות ניתן למצוא מהאינטרנט. את האפשרות להוסיף 

 בכרטיסיית הוספה בקבוצת תמונות.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 1תרגיל 

 PowerPoint -את תוכנת הפתחו  .1

 את פריסת השקופית לשקופית ריקה שנו  .2

 שורות 4עמדות על  4טבלה בגודל הוסיפו  .3

 את כל הטבלהסמנו  .4

 התאים יהיו בגודל:שכל והגדירו לכרטיסיית פריסת טבלה הכנסו  .5

 

 לכרטיסיית עיצוב טבלה ובחרו את העיצוב הבסיסי של הטבלה(ראה דוגמא):הכנסו  .6

 

 2תרגיל 

 קבוצת "ציור גבולות" הגדירו את הנתונים הבאים: �בכרטיסיית עיצוב .1

 

 

 את העיצוב על גבולות הטבלה החלו  .2

 עפ"י הדוגמא:                               

 

 

 

 

 

 

  זכור יש לסמן את התאים

  הרצויים

 ורק אח"כ ללחוץ על



 
 

 

 

 3תרגיל 

 תמונות בכל לוח. נחשוב מראש אילו תמונות אנו מעוניינים בכל לוח. 4בשלב זה  אנו מוסיפים 

ללוח זה נפעל על פי ההוראות תמונות אנו רוצים להכניס  4לאחר שיש בידינו החלטה אילו 

 הבאות:

 את התמונות הרצויותהוסיפו  .1

 .כםכרצונועצבו הקטן/הגדל/  .2

 ברשותכם\שהאת התמונות בלוח הסודוקו עפ"י דף העזר התאימו  .3

 lCtr  את התמונות בעזרת מקש שכפלו  .4

 

  4תרגיל 

 יצירת קלפי המשחק ללוח

 שקופית חדשההוסיפו  .1

 צורת מלבןהוסיפו  .2

 מתאר הצורה:את שנו  .3

 צבע שחור   ●

 עובי קו  ●

 את גודל הצורה: הגדירו  .4

 

 

 פעמים. 3את הצורה עוד שכפלו  .5

 בדרך הבאה: הראשונה בשקופיתאת התמונות שהוספתם  הוסיפו  .6

 על הצורה הראשונהלחצו  ●



 
 

 

 מילוי תמונה �מילוי צורה  �בכרטיסיית כלי ציור  ●

 .קובץמתוך בחרו ●

 

 

 התמונה הרצויה.סייר בין התיקיות ובחר את  ●

 על הוסף.לחצו  ●

 ומלאו את כל הצורות בתמונות. 6חזרו על הוראה מס  .7

 פעמים ( לא נשתמש בכל הקלפים במשחק) 4שכפלו כל תמונה  .8

 

 5תרגיל 

 בהתבסס על השלבים שנלמדו נוסיף שקופיות נוספות ונבנה לוחות וקלפים נוספים.

 

 6תרגיל 

 PDFאת הקובץ כקובץ  רושמ .1

 התוכנהסגרו את  .2

 הכנת המשחק

 הדפיסו את המשחק על בריסטול או לחילופין הדפיסו וניילנו. ●

 גזרו את קלפי המשחק. ●

 על חלקי ההשלמה בלוחות וכן מאחורי כל קלף הדביקו סקוטש. ●

 

 משחק מהנה!


	חומר לחלוקה
	2חומר לחלוקה



