Customize the title and instructions for the activity contained in the folder.

Title of
Learning Center
Student Instructions הוראות לתלמיד
Partners:
1. Mix up the deck of cards.
2. Put the cards in rows, face
down on the table.
3. Play “Concentration”. On your
turn, turn over two cards.
Say the name of the objects
you turn over in English. (If
you don’t remember their
names, check the answer
key.)
You are looking for a
matching pair. If you find a
match, you get another turn
4. The player with the most
matching pairs – wins!
Independent practice:
1. Put down a card. Say in
English the name of the
object. (If you don’t
remember the name, check
the answer key.)
2. Put down another card. Now
say in English the name of
this object and the objects
you put down before.
3. Keep putting down another
card, and each time say the
name of this object and
repeat the names of all the
objects you put down before.

:לשחק בזוגות
. תערבבו את הכרטיסים.1
 תסדרו את הכרטיסים.2
 פנים,בשורות על השולחן
.למטה
– " תשחקו "משחק הזיכרון.3
2  תהפוך,לפי התור
 תגיד בקול את.כרטיסים
 (אם.שם כל חפץ באנגלית
 תציץ,ת/ה לא זוכר/את
)".ב"מפתח התשובות
.ת זוג מתאים/ה מחפש/את
,אם תמצא זוג מתאים
.י תור נוסף/תיקח
לה הכי הרבה/ השחקן שיש לו.4
!זוגות – מנצח
:אימון עצמאי ליחיד
. תניח כרטיס על השולחן.1
תגיד בקול את שם החפץ
ה לא/ (אם את.באנגלית
 תציץ ב"מפתח,ת/זוכר
)".התשובות
 תניח כרטיס נוסף על.2
 תגיד בקול את שם.השולחן
,החפץ החדש באנגלית
ותחזור אחורה להגיד
באנגלית את השם של החפץ
.שהנחת קודם
 תמשיך להניח כל כרטיס.3
 ולהגיד,ב"שביל" על השולחן
,את שם כל החפץ באנגלית
ולחזור ולהגיד כל השמות
באנגלית לכל הכרטיסים
. לפי הסדר,הקודמים

Have Fun!
!משחק מהנה
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