
מערכת החיסון בפעולה!

יוצרות: דניאל לנדוי ואור לוי



הכנו משחק על המערכת החיסונית ועל מחלות.

בחרתנו באתגר הזה כי אנחנו מאוד מתעניינות בעולם הרפואה והמחלות. בנוסף לכך, בזמן 
הקורונה, היה המון חוסר הבנה בקרב ילדים צעירים, שלא הבינו את הקונספט של המחלה והסכנות 

שלה, המשחק יכול לעזור לילדים צעירים להכיר במחלות שונות ולדעת איך להתמודד איתן.

נתנו לבני ובנות משפחה צעירים שלנו לשחק במשחק והם מאוד נהנו ממנו, ושהן גם למדו דברים 
חדשים.



הלוח:



תמונות של הלוח והקלפים: 



הקלפים למעלה:

קלפי משימותקלפי מקריםקלפי שאלה



הקלפים למטה:

קלפי משימותקלפי מקריםקלפי שאלה



החוקים:
סוגי קלפים:

קלפי שאלה- צהובים
על קלפי השאלה כתובות שאלות אמריקאיות, כאשר שחקן נוחת על משבצת שאלה צהובה, על השחקן שמימינו 

(או כל שחקן אחר) לקרוא בשבילו את השאלה, אם השחקן בוחר באפשרות הנכונה, שמסומנת על הקלף, הוא 

מקבל 2 נקודות. אם השחקן בוחר באפשרות הלא נכונה, לא אומרים לו מה התשובה הנכונה, למקרה ויתקלו 
בשאלה זו שוב.

קלפי מקרים- כחולים
על קלפי המקרים כתובים מעשים, מקרים ופעילויות שמשפרות את הבריאות או מחמירות אותו. מעשים 

שמשפרים את הבריאות מוסיפים נקודות ומקדמים אותך בלוח(תלוי לפי מה כתוב בקלף),  ופעילויות שמחמירות 
את הבריאות מורידים מהנקודות ומחזירים אותך אחורה(תלוי לפי מה שכתוב בקלף)

קלפי משימות- אדומים
על קלפי המשימות כתובים משימות שונות הקשורות לשמירה על הבריאות, לא חובה לבצע אותן, אך אם בוחרים 

שכן ומצליחים לבצע אותן, מקבלים נקודה.



מהלך המשחק:
מהלך המשחק:

כל שחקן בתורו זורק את הקוביה, ומתקדם בהתאם. כאשר נוחתים על משבצת של קלף, שולפים קלף מתחילת הערמה 
המתאימה. את  קלפי משימה אדומים וקלפי מקרים כחולים מחזירים לתחתית הערמה. את קלפי השאלה הצהובים 

שומרים ולא מחזירים לערמה, במקרה והשחקן בחר בתשובה הנכונה. כאשר קלף מקרה כחול מחזיר אותך אחורה, גם 
במקרה שנחתת על משבצת צבעונית, לא שולפים קלף. במהלך המשחק יש לעקוב אחרי הנקודות, לרשום אותן על דף או 

בטלפון.

מטרת המשחק:
להיות בעל הכי הרבה נקודות כאשר המשחק נגמר.

מתי המשחק נגמר?
כאשר קלפי השאלות נגמרים.



הדגמת התוצר:
המשחק מיועד לילדים בין הגילאים 5-12

במשחק הילדים לומדים על מחלות שמשפיעות על מערכת החיסון ועל דרכים שאפשר לחזק 
אותה.

                                                                                                             מה שמייחד את המשחק שייצרנו זה: 

ההשפעה הטובה שלו על ילדים, אנו חושבות שלמרות שזה משחק לימודי זה משחק שילדים יהיו 
שמחים לשחק בו ותוך כדי גם ללמוד ולהבין נושאים שבמהלך הקורונה הבנו שילדים לא ממש 

יודעים דברים לגביו.


