משא ומתן
Negotiations
Shbpublishers.co.il

מטרת המשחק:
יצירת תבניות תקשורת בסיסית של משא ומתן ,תוך שימוש במילים/מושגיםmy, mine, your, yours, :
 take , giveוצבעים .בנוסף ,ניתן לאמן את  can I/could Iו/או את פועל העזר .will

ניתן להתאים את המשחק לרמה בה התלמידים נמצאים .למשל ,ברמה הבסיסית ניתן לאמן:
?Take my black and give me your red. Ok
או סתם:
?Give me your red. Ok
כשהצד השני מבקש משהו בתמורה:
Take my red / I give you my red, and I take your black
כדוגמא .אבל ניתן לאמן את  could Iאו את  .can Iלמשל:
?Could I take your red
Yes, take my red and give me the black / your black.
ניתן גם לאמן את פועל העזר  ,willאם התלמידים כבר הגיעו לשם:
?I will take your red and give you my black, ok

מרכיבי המשחק:
לוח משחק לשני משתתפים .שישה כרטיסים ,שלושה עבור כל משתתף ,שעליהם סימונים של קוביות
צבעוניות 20 .קוביות פלציב צבעוניות.
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הוראות המשחק:
לכל זוג לוח משחק אחד 20 ,קוביות צבעוניות ושישה כרטיסים עבור שלושה 'סיבובי' משחק.
בתחילת כל סיבוב הזוג מתבקש לקחת את  20הקוביות ולחלק אותם בינהם שווה בשווה 10 ,קוביות על
כל עיגול .בסיבוב הראשון שחקן  Aישחק עם כרטיס  ,A1ושחקן  Bישחק עם כרטיס  .B1בסיבוב השני
שחקן  Aישחק עם כרטיס  A2ושחקן  Bעם כרטיס  B2וכו'.
הכרטיס שהשחקן משחק איתו אומר לו מה הרכב הצבעים שאמורים להיות לו בעיגול .חלק מהקוביות
שצריכות להיות בעיגול שלו כבר יש לו ,כתוצאה מהחלוקה האקראית של הקוביות בין שני העיגולים
בתחילת הסיבוב .את האחרות הוא יצטרך להשיג דרך משא ומתן עם בן/בת הזוג שלו.
המשא ומתן מתנהל כפי שמצויין למעלה ב'מטרות המשחק' ,תוך שימוש במבני המשפט והמילים
שהמורה הציגה לתלמידים מראש .כדאי מאד להציג את המושגים/מילים הבאות מראש:
הכחול/אדום/צהוב שלי...

…My blue/red/yellow

הכחול/אדום/צהוב שלך

…Your blue/red/yellow

שלי

Mine

שלך

Yours

תן/תני

Give

קח/קחי

Take

ואפשר גם להדגים עם תלמיד/ה בקידמת הכתה ,בהתאם למבנה/מבנים הדקדוקיים שהמורה מעוניינת
בהם ,כפי שמפורט ב'מטרות המשחק'.

בכל סיבוב תלמיד אחד מתחיל ,אחר כך השני/ה ,וחוזר לתלמיד הראשון .המורה יכולה להחליט
שתלמידים יכולים לבקש רק קוביה אחת בכל פעם ,או שמותר להם לבקש שתי קוביות אם שתי הקוביות
הן מאותו הצבע .למשל:
Give me two blacks and take two greens, please
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