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Game: Letters Concentration  זיכרון:משחק
Laminate and cut apart the cards.
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משחק זיכרון או התאמת קלפים
Matching Game with clue words from Hickey
Laminate and cut up cards.
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Answer Key
מפתח התשובות
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Lift up this page to check your answers.
.תרים את הדף כדי לבדוק את התשובות שלך

– משחק זיכרון או התאמת קלפים דף תשובות למשחק זיכרון
התאמת אותיות למילים
Answer Sheet for Match the Letter to the Word
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Student Instructions הוראות לתלמיד
To play "Letters Concentration":
1. Mix up the deck of letter 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 letter 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!
To Play Match the Letter to the Word:
1. Put cards on the table. Look for
the word that matches the
letter. Say in English the name
of the letter and its sound.
Then say the word and its
meaning (If you don’t remember
the name, check the answer
key.)
2. Each set - say the name of the
letter and its sound, the word
and its meaning.
3. Repeat the names of all the
letters and sounds and words
you matched up before, till the
end of the game.

Have Fun!

:"לשחק "ריכוז אותיות
 תערבבו את הכרטיסים של.1
.האותיות
 תסדרו את הכרטיסים בשורות.2
. פנים למטה,על השולחן
 תשחקו "משחק הזיכרון" – לפי.3
 תגיד. כרטיסים2  תהפוך,התור
בקול את שם כל אות
ה לא/ (אם את.באנגלית
 תציץ ב"מפתח,ת/זוכר
)".התשובות
.ת זוג מתאים/ה מחפש/את
 יש לך,אם תמצא זוג מתאים
.תור נוסף
לה הכי הרבה/ השחקן שיש לו.4
!זוגות – מנצח
:לשחק התאם האות למילה
. תניח הכרטיסים על השולחן.1
.מצא המלה שמתאימה לאות
תגיד בקול את שם האות
 ואת.באנגלית והצליל שלה
,ת/ה לא זוכר/המילה (אם את
)".תציץ ב"מפתח התשובות
 תגיד בקול-  כל סט שתמצא.2
את שם האות החדשה באנגלית
.ואת המילה
 חזור על השמות והצלילים של.3
כל האותיות והמילים
באנגלית שמצאת קודם עד
.להשלמת המשחק

!משחק מהנה

