
© עיצוב בחינוך

ניקוד משולב
)קמץ ופתח, שווא, חיריק, חולם, צירה וסגול, קובוץ ושורוק(

רביעיות

מיומנויות מתורגלות: 
פיענוח צירופים ומילים עם ניקוד מלא

הרחבת אוצר מילים
פיתוח אסטרטגיות משחק

הוראות המשחק:
כל משתתף מקבל 4 קלפים. את שאר הקלפים מסדרים 

ב"קופה" במרכז משטח המשחק.
כל שחקן בתורו פונה פעם אחת אל אחד המשתתפים 

ושואל אותו אם יש בידו קלף בסדרה מסוימת, אם כן - ישאל 
על מילה ספציפית, אם לא - יקח קלף מהקופה. 

במידה וקיבל את הקלף המבוקש השחקן יכול לשאול אם 
יש לחברו עוד קלפים מאותה הסדרה, במידה וכן - ישאל על 

מילים ספציפיות. 
מי שהצליח להשיג רביעייה שלמה, מכריז עלייה ומניח אותה 

לצידו.
מנצח המשתתף שהצליח להשיג הכי הרבה רביעיות.
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