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מטרה לימודית:
 לשנן את כללי הוספת S לשם עצם ברבים

מספר המשתתפים: 

המשחק מכיל:
לוח משחק

5 חיילים
60 כרטיסי מילים

25 פרפרים בחמישה צבעים שונים
תשובון עזר + כללים

הלוח:
על הלוח משורטט שביל המחולק לכ-85 משבצות.

בכל משבצת רשומה צורת רבים מסוימת.
השביל מוביל לחמישה פרחים. הכניסה לכל פרח היא 
דרך הגבעול שלו. לצד כל פרח יש מקום לפרפרים 
לכרטיסי  יש מקום  הלוח  של המשתתפים. בתחתית 

המילים.

המשימה:
בצבע  פרפר  ולהניח  הפרחים  חמשת  לכל  להגיע 
האישי על כל פרח. המשתתפים משתמשים בכרטיסי 

המילים כדי להתקדם בלוח.

הכנת המשחק:
פרפרים  חמישה  ולוקח  חייל  בוחר  משתתף  כל   .1

בצבע זהה לחייל שבחר.
2. כל משתתף מניח את אחד מהפרפרים שלו במקום 
המיועד להם לצד כל פרח. )משתתף שבחר חיל ירוק 

מניח פרפר ירוק לצד כל פרח וכו'.( 
לכל  ומחלקים  המילים  כרטיסי  את  מערבבים   .3

משתתף 5 כרטיסים.
המיועד  במקום  הנותרים  הכרטיסים  את  מניחים   .4

להם כשפניהם כלפי מטה-זו הקופה.

5. מניחים את כל החיילים ב "START"  ומתחילים 
לשחק.

מהלך המשחק:
1. אחד המשתתפים קורא את הכללים בקול.

שבידיהם  בכרטיסים  מתבוננים  2. המשתתפים 
ומחליטים איזו צורת רבים מתאימה לכל מילה.

שלו,  מהכרטיסים  אחד  לוקח  בתורו  כל משתתף   .3
החייל  עם  ומתקדם  שלו  הרבים  צורת  את  אומר 
עליה  שהוא(  כוון  )בכל  ביותר  הקרובה  למשבצת 

רשומה צורת רבים זו.
 ."boxes" היא   "box" של  הרבים  צורת  לדוגמא: 
יכול   "box" המילה  עם  כרטיס  שבידו  משתתף 
 "es" להתקדם למשבצת הקרובה ביותר  עליה רשום

)ניתן להתקדם קדימה או אחורה(.

* מומלץ להעזר בתשובון כדי לוודא שהמהלכים נעשו 
כראוי.

4. בסיום כל מהלך המשתתף מניח את הכרטיס בצד 
ולוקח מהקופה כרטיס נוסף-להמשך הדרך.

5. כאשר משתתף מגיע לגבעול הוא לוקח את הפרפר 
בצבע שלו מבין הפרפרים המונחים לצד הפרח ומניח 

אותו על אחד מעלי הכותרת של הפרח.

כדי  בכרטיסים  להשתמש  ממשיכים  המשתתפים 
להתקדם בלוח עד שהם מגיעים לכל הפרחים.

סיום המשחק:
כשכולם הגיעו לכל הפרחים.

המנצח:
חמשת  כל  על  פרפר  שהניח  הראשון  המשתתף 

הפרחים.  
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DIDACTIC GOAL:
To review the plural form

NUMBER OF PLAYERS: 

THE GAME INCLUDES:
A game board
5 playing pieces
60 word cards
25 butterflies  in five different colors
An answer key + rules
Instructions

THE BOARD:
On the board there is a path with 
approximately 85 squares.
Each square contains one plural form. 
The path leads to five flowers. The entrance 
to each flower is through its stem. Next 
to each flower there is a place for each 
player's butterfly. At the bottom of the 
board there is a place for the word cards.

OBJECT OF THE GAME:
To review the plural form. Players have to 
reach all five flowers. They use their word 
cards to move around the board.

The first player to place his butterfly on all 
the flowers wins.

GETTING READY:
1. Everyone chooses a playing piece and 
takes the 5 butterflies of that color.
2. Everyone puts one of his butterflies in 
their place next to each flower. (The green 
player puts a green butterfly next to each 

flower etc.)
3. Mix the words cards and give 5 cards to 
each player.
4. Place the remaining face down on the 
board.
5. Everyone puts his playing piece on the 
"START" square and gets ready to play.

HOW TO PLAY:
1. One of the players reads the rules aloud. 
2. Everyone looks at his word cards and 
decides which plural form each word takes.
3. Each player, in turn, takes one of his 
cards and says its plural form. Then he 
moves to the nearest square (in either 
direction) that contains that plural form.
For example: If he has a card with the word 
“box,” he moves to the nearest "es" square 
(he can choose to go either forwards or 
backwards). 

* It's best to check your ansewrs with the 
help of the answer key.
4. Then he puts the card aside and takes 
another card.
5. When a player reaches a stem, he takes 
his butterfly from the pile next to that 
flower and places it on one of the petals of 
that flower.
The players continue to use their cards to 
move around the board until they get to all 
the flowers

* The game ends when all the players reach 
all the flowers.
* The winner is the first player to place his 
butterflies on all five flowers. 
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