"השועל הפיקח" – משחק תנועה וחשיבה מתפתח
מגיש :ד"ר איציק ר
גרסה 1
מצב תחילת משחק :על הקרקע מונחי שלושה החישוקי בתצורת משולש כשלושת הקודקודי של
משולש שווה צלעות ,כלומר המרחק בי כול זוג חישוקי במשולש הוא מרחק שווה אור.
שלושה ילדי ניצבי מאחורי שלושת החישוקי הריקי כשפניה פוני למרכז המשולש .במרכז
המשולש מונח חישוק נוס ובתוכו חמישה כדורי גומי.
הפעולות במשחק :בהינת האות מסתערי הילדי לעבר הכדורי  ,המונחי בתו החישוק שבמרכז
המשולש ,במטרה לאסו אות ולמק מחדש כמה שיותר מה בתו החישוק הפרטי שלה  .מותר
לכול ילד ליטול בכול פע כדור אחד בלבד .במקביל מותר ג ליטול כדורי מ החישוקי של
היריבי וא זאת רק על פי הכלל של נטילת כדור אחד בלבד בכול פע .
תכלית המשחק :הילד ,אשר מצליח ראשו להגיע למצב שבו מונחי בחישוק שלו שלושה כדורי ,
יוכרז כמנצח.
הרציונל לשימוש במשחק :המשחק מתפתח מהר מאד להיות ממשחק תנועתי גרידא למשחק האוכ
חשיבה מהירה תחת לח מתו ניסיו מתמיד לשקלל לתו הפעולות התנועתיות )ריצה והעברת
כדורי ( את מחשבות היריבי השוני  ,כי בחסרונה של התייחסות כזו המוליכה לפעולות מניעה ,כגו
נטילת כדור דווקא מ החישוק של מי ,שיש לו כבר שני כדורי בחישוקו ,כדי למנוע ממנו להצליח
לסיי ראשו את המטלה התחרותית ,סיכויי הניצחו פוחתי מאד.
גרסה 2
משחק הכנה מקדי :במשחק ההכנה נתרגל מצב פשוט יותר של כללי "השועל הפיקח" .הפעולות
במשחק ותכליתו זהות לאלה של המשחק הקוד  ,אבל מצב תחילת המשחק מעט שונה .אי חישוק
אמצע ובכול חישוק משלושת חישוקי המשתתפי מונחי מלכתחילה שני כדורי  .על המשתתפי
לאסו אפוא כדורי רק מתו חישוקי העמיתי המתמודדי במשחק והתכלית היא ,כאמור ,להגיע
כמה שיותר מהר לשלושה כדורי בחישוק.
גרסה 3
משחק מתקד :משחק זה מורכב מבנית מעקרונות שני המשחקי הקודמי  :יש בו חישוק אמצע
בדומה למבנה משחק "השועל הפיקח" ומלכתחילה יש בכול חישוק אישי שני כדורי  ,כמו בתחילת
משחק ההכנה המקדי ,אלא שהפע מדובר בארבעה חישוקי צד ,היוצרי מבנה של ריבוע וממילא
ברור שמדובר ג בארבעה משתתפי  .על כול משתת לשאו למק ארבעה כדורי בחישוק הפרטי
שלו כדי להיות מוכתר כמנצח .בתו חישוק האמצע יש ארבעה כדורי  .כדורי אלה מהווי מעי
"הפקדות" מוקדמות ,כלומר ה שייכי  ,לשחקני המשתתפי לפי החלוקה הבאה :כדור לשחק.
כלומר ,לכול שחק מותר ליטול מחישוק האמצע כדור אחד בלבד בכול רגע נתו במשחק .האפשרות
הזו מגדילה מאד את הקומבינציות הפוטנציאליות מבחינה טקטית והופכת את המשחק ממילא
למאתגר יותר מבחינת החשיבה שהשחקני נאלצי להפעיל בזמ אמת; ושלא כפי שנראה במבט
ראשו לא כדאי להתחיל דווקא בלהעביר את הכדור "המופקד" אל חישוק "הבית" .עוד פרט מעניי:
מחמת המבנה המרובע כדאי יהיה לשחקני ליטול כדורי רק משני שכניה הקרובי ולא מ
החישוק הממוק אלכסונית מה וג עובדה זו הופכת את המשחק לתובעני יותר מבחינה חשיבתית.

