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 עצים במרחב בית הספר ובארץ ישראלן משחק זיכרו

 איך משחקים?

 תכולת המשחק:

 ר ובארץ ישראל.עצים מתוך מגוון העצים הקיימים בבית הספ תמונות זוגות של 15

 קלפים של תכונות העצים. 15

 לפניכם שתי אפשרויות משחק:

 תמונות ןזיכרומשחק  .1

 .תמונות זהות 2כל זוג מכיל  בוחרים רק את כרטיסיות התמונות . •

מערבבים את הכרטיסיות שנבחרו ומסדרים אותן על משטח ישר כשפני התמונה  •

 . (מוסתרים )כלפי מטה 

המנחה של המשחק קובע את סדר המשתתפים )משתתף יכול להיות משתתף  •

  .בודד או קבוצה

  כרטיסיות: כל שחקן/קבוצה בתורם הופכים שתי  •

השחקן/קבוצה לוקחים את הכרטיסיות ומקבלים נקודה  ,אם שתי התמונות זהות •

 . ותור נוסף 

השחקן/קבוצה משאירים את הכרטיסיות במקומן  ,אם שתי התמונות אינן זהות •

 , והתור עובר.מוסתרתהתמונה  והופכים אותן למצב בו 
 המנצח הוא השחקן שצבר יותר נקודות )מי שברשותו יותר זוגות( •

 

 הגדרהמשחק זיכרון תמונה ו .2

 .מתאימהבוחרים זוגות כאשר כל זוג מכיל תמונה אחת והגדרה  •

מערבבים את הכרטיסיות ומסדרים אותן על משטח ישר כשפני התמונה וההגדרה  •

 .כלפי מטהמוסתרים 

המנחה של המשחק קובע את סדר המשתתפים )משתתף יכול להיות משתתף בודד  •

 .או קבוצה

ורם הופכים שתי כרטיסיות: אם הצליחו למצוא זוג )תמונה של קבוצה בת/כל שחקן  •

ומקבלים נקודה ותור השחקן /קבוצה לוקחים את הכרטיסיות   והגדרה מתאימה ( עץ

 נוסף. 

השחקן/קבוצה משאירים את הכרטיסיות במקומן והופכים  ,אם לא הצליחו למצוא זוג  •

 מוסתרים. העץ ותכונותהתמונה ו אותן למצב בו

 המנצח הוא השחקן שצבר יותר נקודות )מי שברשותו יותר זוגות( •
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 ון למשחקמחו

 .גזע ישר וצר ללא ענפים .1 דקל 1

 

בצמרתו עלים גדולים בצורת  .2

מניפה או נוצה המשמשים 

 .כלולב ולסכך לסוכה

עץ ירוק עד נפוץ בארצות הים  .1 זית 2

 התיכון מכינים ממנו שמן.

  

כול להגיע לגובה של שישה י .2

 מטרים ולחיות מאות שנים

אחד משבעת המינים בהם 

 התברכה ארצנו.

אקלים ממוזג נפוץ  באזורצומח  .1 פיקוס השקמה 3

 .המזרח התיכון באזור

 

 .עליו רחבים ובשרניים .2

נקרא על שם כומר בשם קלמן  .1 קלמנטינה 4

שביצע הכלאה משני סוגי 

 .פירות הדר

 

 .מכיל ויטמין סי .2

ירוק עד שייך למשפחת העצים  .1 ברוש 5

  .המחטניים

 

   .צומח לגובה רב מאוד  .2

שייך למשפחת ההדרים ונקרא  .1 תפוז  6

 .פירותיועל שם 

 

השם הנרדף שלי הוא תפוח  .2

  .זהב

שייך למשפחת ההדרים ונקרא  .1 לימון 7

 .על שם פירותיו
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עליו בצורת אליפסה מחודדת  .2

   .צבע הפרחים סגלגל

 .מקור העץ במצרים .1 שקמה  8

 

 .ביה"ס שלנו נקרא על שמו  .2

מוזכר בתנ"ך בהקשר  .1 שקד מצוי 9

וחריצותו בשל  לשקידתו

 .פריחתו המוקדמת

 

פורח סמוך לט"ו בשבט ופרחיו  .2

  .לבנים ורודים 

העץ הפרי העתיק ביותר  .1 תאנה 10

הראשון המופיע בתורה 

  .בסיפור אדם וחוה

 

 עץ נשיר ממשפחת התותיים  .2

אחד משבעת המינים בהם 

 התברכה ארצנו.

מסמל ברכה בשל מספר  .1 רימון 11

 הגרגרים הגדול שבו. 

 

עץ תרבותי נשיר ממשפחת  .2

 הרימוניים צבעו אדום עז. 

אחד משבעת המינים בהם 

 התברכה ארצנו. 

עץ פרי וצמח ננסי ממשפחת  .1  תפוז ננסי 12

ההדריים, פירותיו דומים 

 לתפוז. 

 

 מקור הצמח מדרום אסיה.  .2

משמש פרי מאכל פרי מיובש  .1 גפן 13

 .לצימוקים ולהכנת יין

 

צמח מטפס ממשפחת הגפניים  .2

 ענפיה הצעירים נקראים 

    אחד משבעת המינים שריגים          
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   ארצנו.התברכה  בהם         

 

את ם יסוג ממשפחת הדגני .1 ושעורה חיטה  14

הזרעים שלו טוחנים ומשמש 

 .למיני מאפה

 

הגידול השני הנפוץ ביותר  .2

 בעולם. 

אחד משבעת המינים בהם 

 התברכה ארצנו.

הקמח ממשפחת הדגניים  .1 שעורה  15

שלה כונה "לחם עוני" 

ומשמשת כחומר גלם לייצור 

אחד משבת המינים  .בירה

 בהם התברכה ארצנו.

 

חד משבעת המינים בהם א .2

 התברכה ארצנו.
 

 

 !משחק נעים


