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 "סולי"אימון  והפנמת עקרונות הטענת הסוללות של  –מטרת המשחק 

 :הכנת המשחק 

 (גיליונות 10 -כ)ג נייר וחתוכים "מודפסים ע  –שטרות אנרגיה 

 (מומלץ לניילן)ג בריסטול  "מודפס ע –לוח משחק 

 ג בריסטול"חתוכים ומודפסים ע -קלפי מצב 

 .מודפסות וחתוכות -כרטיסיות הגנה

 

 .קובייה( +5-מומלץ לא יותר מ)השחקנים ' חיילי משחק  כמס

 

 :מהלך המשחק

 .שטרות אנרגיה 3כל משתתף מקבל 

 . ג הלוח בהתאם "כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם ע

מטעין לו  , הוא צריך לומר האם המצב המתואר בקלף. המשתתף שולף קלף ומקריא אותו בקול רם –"מצב "משבצת 

 .גוזל ממנו שטר לטובת הקופה-ריקון . מזכה אותו בשטר-הטענה . את הסוללה או מרוקן לו אותה

 

 . יכול לבחור למי מהמשתתפים הוא רוצה להטעין את הסוללה, משתתף המגיע למשבצת זו –" הטענה"משבצת 

 .גם המטעין וגם הנטען זוכים בשטר אנרגיה. עליו לומר לאותו משתתף אמירה מטעינה 

 

המשתתף פטור  )המשתתף זוכה בכרטיס הגנה המגן  עליו  במידה ומגיע למצב של ריקון סוללה  –" משבצת הגנה"

 .כרטיס ההגנה מוחזר לקופה לאחר שמשתמשים בו( מתשלום שטר

 

 :סיום המשחק 

 .עושה סיכום כללי של שטרות האנרגיה שלו –כל אחד מהמשתתפים שמגיע לנקודת הסיום 

 .השטרות הגבוה ביותר' המנצח הוא בעל מס

 "?מה מצב הסוללה שלך "
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 !אתה ממש אלוף בקליעה לסל !איזו חולצה יפה יש לך

 !אתה החבר הכי טוב שלי

 !ה יפה היום/כמה שאת

 אני רוצה להזמין אותך אליי !אני רואה שאתה צריך עזרה

 !כל הכבוד לך !אתה כזה מוצלח !אני אוהב אותך



 !תראו איזה מכוער !איזה טיפש

 .איזה תיק מכוער יש לך

 .אני לא רוצה לשחק איתך

 !אני שונא אותך !לך מפה

 לא מזמינים אותך למפגש 

 .חברתי של כל הכיתה
 אבא שלך נתן לך עונש אמא שלך כועסת עליך 



 סבתא שלך נתנה לך דמי כיס
 אבא שלך לוקח אותך 

 לטיול אופניים 

 המורה שלך שיבחה אותך 

 בפני כל הכיתה 

 אח שלך הזמין אותך 

 . לשחק איתו

 חבר השאיל לך עפרון
 חבר שלך הזמין אותך לבוא

 איתו לסרט

 קיבלת ציון גבוה במבחן
 יצאתם כל המשפחה לאכול

 יחד פיצה 
 אמא נתנה לך חיבוק בבוקר



 נכשלת במבחן
 המורה שלחה מכתב להוריך 

 על התנהגות לא ראויה

 הכלב שלך ברח

 אבא שלך הבטיח לשחק 

 אבל התעכב , איתך כדורסל

 .בעבודה ולא הגיע

 אח שלך מציק לך
 חבר הבטיח שיבוא אלייך

 .ולא הגיע

 לא צירפו אותך 

 למשחק כדורגל

 מישהו לקח לך את הקלמר

 מהתיק
 .שכחת את האוכל בבית



 חבר הזמין אותך לישון 

 .אצלו

 המורה הציגה את העבודה 

 שלך בפני כל הכיתה לדוגמה

 לך כלבקנו 

 אותךלקחת אבא שלך הבטיח 

 לבילוי

 אח שלך אמר לך שאתה 

 האח שהוא הכי אוהב

 אמא שלך קנתה לך בגד 

 חדש

 חבר עזר לך לעשות משימה 

 בכיתה

 ההורים התפעלו מעבודה 

 שהכנת בחוג

 אמא הכינה את המאכל

 שאתה הכי אוהב
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