המנצח :השחקן שהשלים את כל זרועות התמנון שלו בדיסקיות.

ומניח דיסקית בזרוע התמנון והמשחק עובר לשחקן הבא.

 .5על הילדים לזהות את התכונה הנדרשת למצב .הילד שברשותו התכונה המתאימה מכריז על כך שברשותו התכונה המתאימה )ניתן גם לדון בכך(

איזו תכונה נדרשת? באיזו תכונה יעשה שימוש וכו?

 .4כל משתתף בתורו מרים קלף מצב מתוך הקלפים של השולחן ומקריא את המצב המתואר בקלף ואת השאלה הנשאלת כמו:

לכל תכונה  2מצבים.

 .3מניחים ומפזרים על השולחן את  32קלפי המצבים כשפניהם כלפי מטה .בקלפים מופיעים מצבים שונים המותאמים לתכונות השונות.

כל משתתף מקריא את התכונות שברשותו ולוקח אותן לצידו) .ניתן לדון מעט בתכונות ולהסבירן(.

כל משתתף בוחר  4מתוך  16התכונות )במידה ומספר המשתתפים אחר ,לחלק בהתאם(.

 .2מניחים על השולחן את  16קלפי התכונות כשפניהם כלפי מעלה.

 .1כל משתתף מקבל לוח משחק תמנון ו 8 -דיסקיות )כלשהם(.

מהלך המשחק:

מטרת המשחק :למלא את כל שמונה זרועות התמנון ב 8 -דיסקיות

התשובות נועדו למנחה המשחק.

התמנון 32 ,קלפי מצבים )לכל תכונה ,קיימים שני מצבים( .שימו לב! קלפי המצבים מצורפים פעם אחת עם התשובות ופעם אחת בלעדיהם.

המשחק מכיל :לוח משחק תמנון – יש להדפיסו  4פעמים ,לוח דיסקיות אם כי ניתן להשתמש גם בכל דבר אחר שישמש כדיסקית 16 ,קלפי תכונות

המשחק מתאים לעד  4שחקנים או עד  4קבוצות )מומלץ מספר משתתפים זוגי אך אפשר גם להניח בצד תכונות מסוימות(.

התמנון הוא יצור חכם ויש לו יכולות מדהימות .גלו את היכולות ונסו לחשוב כיצד הן היו משמשות אתכם...
מעבר להכרת התכונות המופלאות של התמנון ,ניתן לדון בסיטואציות שונות ,פתרון מצבים ובתכונות אופי וכיצד הם משרתות אותנו.

משחק הכרת התמנון  -יכולות התמנון המופלאות

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

על  8זרועותיו יש מאות כפתורי הדבקה-
הזרועות משמשות לבניית מחילה לגור
בה ,לצייד ,לחפש מזון ולטעום בעזרת
הכפתורים

רואה רק בגווני אפור ,אך מסוגל להיבלע
על כל רקע אפשרי

יש לו  3לבבות

חכם
בעל יכולת למידה
לומד כל הזמן
יצירתי

נע במהירות
יכולת שחייה מדהימה כמו מנוע סילון

ראיייתו חדה מאד

יכול לזכור חוויות שעבר ללמוד מהן
ולשנות את התנהגותו לפי מה שחווה
בעבר

יכול לנתק איברים-
לקטוע לעצמו איבר כאשר הוא מותקף
כדי שהטורף יתמקד בזרוע המנותקת
ולא בו.

יכול לירות ענן דיו שחור קטלני-
עוזר לו להעלם מטורפים ,לעמעם את
הריח שלו,
ולאויביו לאבד את יכולת ההתמצאות

באמצעות הסוואה ,הגנה ,חיקוי
יכול להתאים עצמו כמעט לכל מצב
מסווה עצמו גם בתוך צדפות

יכול להלך על  2מזרועותיו ,כמו אדם
ואפילו לצוד כך

יכול לשנות את צבעו
כדי להזהיר בעלי חיים אחרים או
לתקשר עם תמנונאים אחרים

מסוגל לפתוח פקק של בקבוק
ולשלוף מתוכו מזון שלו

מזהה את מי שמאכיל אותו

מזהה צורות גיאומטריות

בעל תושיה -יכולת טובה לפתרון בעיות

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

אמרו לגיל שלמסיבה חייבים ללבוש אדום אבל
הוא פתח את הארון והכל נראה לו בצבע אפור.
לאיזה תכונה של התמנון זה דומה?

שבוע שעבר שולה השתמשה בשקית קטנה
כאשר עשתה קניות .השקית נקרעה וכל
המוצרים נשפכו .הפעם ,כשהלכה למכולת,
בניגוד לעבר לקחה את השקית הגדולה .מה
עזר לה?

דניאל בוכה כל פעם שמישהו מתקרב אליו ,רק
כאשר אמו שמאכילה אותו מדי בוקר מתקרבת
הוא מפסיק לבכות.
מה מיכולות התמנון גורם לו להפסיק לבכות?

מול התמנון מתקרב אוייב מסוכן ,אך הוא נמצא
מאוד רחוק .מה יעזור לו עכשיו לראות מיהו
בבירור?

לגלעד בן השלוש אמרו לא לדבר עם זרים ,רק
עם מי שמאכיל אותו .מה יעזור לו עכשיו?

גל ודנה עושים תחרות שחייה בבריכה
האולימפית .דנה כל כך רוצה לנצח .מה יכול
לעזור לה?

הבקבוק של התינוק לא מצליח להיפתח .מה
יכול לעזור לך?

מצאת בקבוק על חוף הים ,איזה תכונה תעזור
כדי לראות מה נמצא בתוכו?

רינת מטיילת ברחוב ופתאום רואה מדרגה
מסוכנת שבשבוע שעבר נתקלה בה וכמעט
נפלה .הפעם ,בניגוד לעבר ,היא עוקפת את
המדרגה וממשיכה ללכת.
באיזו תכונה השתמשה רינת?

המורה אמרה לגלעד לסמן את כל המשולשים
בדף .מה יעזור לך?

אפריים יודע לפתור בעיות ולצאת ממצבים
קשים .אפשר לומר על אפריים שהוא?...

יצחק קיבל היום מחשב חדש .הוא לא מבין כל
כך במחשבים אבל הוא החליט ללמוד להרכיב
אותו לבד .איזו תכונה תעזור לו?

רון לומד נהיגה ,המורה ביקש ממנו לזהות את
כל התמרורים בצורת מחומש.
איזה מיכולות התמנון היתה עוזרת לו?

דנה מסתבכת כל הזמן בצרות אבל היא
מצליחה להסתדר עם כל דבר שקורה לה
ולפתור כל בעיה.
באיזו תכונה עוזרת לה?

לגיל עומד להיות מבחן גדול מאוד במדעים.
חבריו אומרים שהוא בטח יצליח כי הוא ּגָאֹון,
ַחד ׁשכל ,נָבֹוןִּ ,פ ֵּק ַח
איזו תכונה של התמנון תעזור לו?

קלפי מצבים

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

המחילה של התמנון נהרסה על ידי אויביו .מה
יעזור לו עכשיו כדי לבנות מחילה חדשה?

הדג הקטן הבחין בחבורת אויבים המתקרבת
לאזור חבריו ,אחת מתכונות התמנון הייתה
עוזרת לו להציל אותם .מהי?

הוא מאוד רעב ובסביבתו יש מעט מזון ,מה
יעזור לו עכשיו כדי לחפש מזון?

הדג הקטן הותקף על ידי גד גדול שתפס את
זנבו ,אם רק היה יכול להישאר בלי הזנב זה
היה מציל אותו.
איזו יכולת של התנין הייתה עוזרת לו עכשיו?

גלעד הבחין בחבורה של כלבים מתקרבת אליו.
הוא לא כל כך אהב כלבים .היו המון עצים
הכריש התקיף את התמנון וממש לכד אחת
מזרועתיו בין לסתותיו .מה היה עוזר לו עכשיו? בסביבה איזה מתכונות התמנון הייתה עוזרת
לו שלא יראו אותו?

במדינת דאבל ,מותר להלך רק על שתי גפיים.
מה יעזור עכשיו לכל מי שנכנס אליה?

כשצללנו באילת הבחנו בחיה שמהלכת על
שתיים ,זה כנראה היה תמנון .מדוע הוא עושה
זאת?

לרונן" ,נשבר הלב" כשראה את הסרט העצוב
בקולנוע ,היה עוזר אם...

לדנה ,נשבר הלב .היה עוזר לה אם היו לה....

הדגיגון הקטן שוחה בים ולמולו מתקרב אויב
מסוכן ,כל מה שנמצא באזור ,הם רק צדפות.
מה יעזור לו?

התמנון הבחין בחבורת כרישים המתקרבת
לחבריו בשונית .מה היה עוזר לו כדי להודיע
להם על כך?

הדיו בעט שלי נגמר ,זה היה משעשע אם היה
לי מיכולות התמנון .איזה מהם?

כשנכנסנו למים ,היה לנו ריח חזק מהמדורה
וחששנו שהוא ימשוך את בעלי החיים הטורפים.
מה היה עוזר לנו עכשיו לעמעם את הריח.

גם את דג הזהב המתקרב רואה התמנון
באפור .למה?

מול דנה ,מתקרבת חבורת חרקים .הם רחוקים
וקטנים .מה יעזור לה עכשיו כדי לגלות מה
הדבר הזה שמתקרב?

כאשר רונן שחה בים הוא הבחין מרחוק בסירת
מנוע מתקרבת אליו במהירות ,מה יעזור לו
עכשיו להתרחק ממנה?

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

אמרו לגיל שלמסיבה חייבים ללבוש אדום אבל
הוא פתח את הארון והכל נראה לו בצבע אפור.
לאיזה תכונה של התמנון זה דומה?
רואה רק בגווני אפור

שבוע שעבר שולה השתמשה בשקית קטנה
כאשר עשתה קניות .השקית נקרעה וכל
המוצרים נשפכו .הפעם ,כשהלכה למכולת,
בניגוד לעבר לקחה את השקית הגדולה .מה
עזר לה?
יכולת לזכור חוויות שעבר ללמוד מהן

דניאל בוכה כל פעם שמישהו מתקרב אליו ,רק
כאשר אמו שמאכילה אותו מדי בוקר מתקרבת
הוא מפסיק לבכות.
מה מיכולות התמנון גורם לו להפסיק לבכות?
מזהה את מי שמאכיל אותו

מול התמנון מתקרב אוייב מסוכן ,אך הוא נמצא
מאוד רחוק .מה יעזור לו עכשיו לראות מיהו
בבירור?
ראייה חדה מאוד

לגלעד בן השלוש אמרו לא לדבר עם זרים ,רק
עם מי שמאכיל אותו .מה יעזור לו עכשיו?
מזהה את מי שמאכיל אותו

גל ודנה עושים תחרות שחייה בבריכה
האולימפית .דנה כל כך רוצה לנצח .מה יכול
לעזור לה?
נע במהירות  -יכולת שחייה כמו מנוע סילון

הבקבוק של התינוק לא מצליח להיפתח .מה
יכול לעזור לך?
מסוגל לפתוח פקק של בקבוק

מצאת בקבוק על חוף הים ,איזה תכונה תעזור
כדי לראות מה נמצא בתוכו?
מסוגל לפתוח פקק של בקבוק

רינת מטיילת ברחוב ופתאום רואה מדרגה
מסוכנת שבשבוע שעבר נתקלה בה וכמעט
נפלה .הפעם ,בניגוד לעבר ,היא עוקפת את
המדרגה וממשיכה ללכת.
באיזו תכונה השתמשה רינת?
יכולת לזכור חוויות שעבר ללמוד מהן

המורה אמרה לגלעד לסמן את כל המשולשים
בדף .מה יעזור לך?
מזהה צורות גיאומטריות

אפריים יודע לפתור בעיות ולצאת ממצבים
קשים .אפשר לומר על אפריים שהוא?...
בעל תושיה

יצחק קיבל היום מחשב חדש .הוא לא מבין כל
כך במחשבים אבל הוא החליט ללמוד להרכיב
אותו לבד .איזו תכונה תעזור לו?
בעל יכולת למידה

רון לומד נהיגה ,המורה ביקש ממנו לזהות את
כל התמרורים בצורת מחומש.
איזה מיכולות התמנון היתה עוזרת לו?
מזהה צורות גיאומטריות

דנה מסתבכת כל הזמן בצרות אבל היא
מצליחה להסתדר עם כל דבר שקורה לה
ולפתור כל בעיה.
באיזו תכונה עוזרת לה?
בעלת תושיה

לגיל עומד להיות מבחן גדול מאוד במדעים.
חבריו אומרים שהוא בטח יצליח כי הוא ּגָאֹון,
ַחד ׁשכל ,נָבֹוןִּ ,פ ֵּק ַח
איזו תכונה של התמנון תעזור לו?
חכם ,בעל יכולת למידה

קלפי מצבים עם פתרונות :מיועד למנחה המשחק בלבד!

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

המחילה של התמנון נהרסה על ידי אויביו .מה
יעזור לו עכשיו כדי לבנות מחילה חדשה?
 8זרועותיו  -המשמשות לבניית מחילה

הדג הקטן הבחין בחבורת אויבים המתקרבת
לאזור חבריו ,אחת מתכונות התמנון הייתה
עוזרת לו להציל אותם .מהי?
יכול לשנות את צבעו כדי להזהיר בע"ח אחרים

הוא מאוד רעב ובסביבתו יש מעט מזון ,מה
יעזור לו עכשיו כדי לחפש מזון?
 8זרועותיו  -המשמשות לחיפוש מזון

הדג הקטן הותקף על ידי גד גדול שתפס את
זנבו ,אם רק היה יכול להישאר בלי הזנב זה
היה מציל אותו.
איזו יכולת של התנין הייתה עוזרת לו עכשיו?
יכול לנתק איברים

גלעד הבחין בחבורה של כלבים מתקרבת אליו.
הוא לא כל כך אהב כלבים .היו המון עצים
הכריש התקיף את התמנון וממש לכד אחת
מזרועתיו בין לסתותיו .מה היה עוזר לו עכשיו? בסביבה איזה מתכונות התמנון הייתה עוזרת
לו שלא יראו אותו?
יכול לנתק איברים
יכולת הסוואה

במדינת דאבל ,מותר להלך רק על שתי גפיים.
מה יעזור עכשיו לכל מי שנכנס אליה?
יכול להלך על  2מזרועותיו

כשצללנו באילת הבחנו בחיה שמהלכת על
שתיים ,זה כנראה היה תמנון .מדוע הוא עושה
זאת?
יכול להלך על  2מזרועותיו

לרונן" ,נשבר הלב" כשראה את הסרט העצוב
בקולנוע ,היה עוזר אם...
יש לו  3לבבות

לדנה ,נשבר הלב .היה עוזר לה אם היו לה....
יש לו  3לבבות

הדגיגון הקטן שוחה בים ולמולו מתקרב אויב
מסוכן ,כל מה שנמצא באזור ,הם רק צדפות.
מה יעזור לו?
מסווה עצמו גם בתוך צדפות

התמנון הבחין בחבורת כרישים המתקרבת
לחבריו בשונית .מה היה עוזר לו כדי להודיע
להם על כך?
יכול לשנות את צבעו כדי לתקשר עם תמנונים

הדיו בעט שלי נגמר ,זה היה משעשע אם היה
לי מיכולות התמנון .איזה מהם?
יכול לירות ענן דיו שחור

כשנכנסנו למים ,היה לנו ריח חזק מהמדורה
וחששנו שהוא ימשוך את בעלי החיים הטורפים.
מה היה עוזר לנו עכשיו לעמעם את הריח.
יכול לירות ענן דיו שחור מעמעם את הריח

גם את דג הזהב המתקרב רואה התמנון
באפור .למה?
רואה רק בגווני אפור

מול דנה ,מתקרבת חבורת חרקים .הם רחוקים
וקטנים .מה יעזור לה עכשיו כדי לגלות מה
הדבר הזה שמתקרב?
ראייה חדה מאוד

כאשר רונן שחה בים הוא הבחין מרחוק בסירת
מנוע מתקרבת אליו במהירות ,מה יעזור לו
עכשיו להתרחק ממנה?
נע במהירות  -יכולת שחייה כמו מנוע סילון

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

לוח דיסקיות ולוח משחק בהמשך

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

כל הזכויות שמורות@ @מסיפוריו של חוקר חיות -טבע ,חיות וסיפורים

איזו תכונה תעזור לכם עכשיו?

תכונות התמנון המופלאות

