
                
 

 
 

 איך זוכרים שמות?

 

כדי לתת רעיונות לנושא הסתייעתי בספר נפלא של ערן כץ "סוד המוח היהודי", בהוצאת מודן. בדרך סיפורית 

 וזורמת נותן המחבר מגוון טכניקות לזכור דברים שונים, בניהם גם שמות.

יחס בכבוד לשמו של האדם, הרי אנחנו בדרך אמר שלמה המלך "טוב שם טוב משמן טוב", ואם נשכיל להתי

 הנכונה.

 נתעניין בשמות הילדים, האם יש לשם פרוש? האם יש לך גם שם חיבה?  – התעניינות

למוח שלנו קל יותר לזכור דברים מוחשיים, ולכן נוכל להזמין את הילדים לציין מילה  – שם ותוספת

אותם לצייר לנו ציור ובו הדבר שהם בחרו. לדוגמא שמתחילה באות הראשונה של השם שלהם. נוכל להזמין 

 : רונית, רכבת. אם נחבר לזה גם מאפיינים. הרי רכבת מהירה, סוחבת אחריה הרבה דברים.

 והנה לנו חיבור חדש שיצרנו. בכל פעם שנראה את רונית, נזכר ברכבת ומיד יבוא השם.

נו מכירים, לעיתים לילד מסוים יש מאפיינים שמות רבים של ילדים מזכירים לנו אנשים שאנח – שם ותיאור

 שיכולים להזכיר לנו מיהו, לדוגמא : דני שיער ארוך, או רינת ג'ינג'ית.

 נוכל לשחק במשחק ראשי התיבות, נמצא לכל ילד ראשי תיבות לשם שלו. לדוגמא : – ראשי תיבות

 אשונה.רגיעה ממיד ת –תמר 

יש לכל ילד עמוד. בראש העמוד נרשום את שם הילד. נבקש ניתן לקחת מחברת ולהקד – אלבום תמונות

מהגננת תמונה של כל ילד, או שנצלם במצלמה ונדפיס במדפסת בקטן. המחברת תסייע לנו לשנן בבית את 

 השמות. כמו כן נוכל לרשום דברים נחמדים על כל ילד. ובסוף השנה יהיה לנו מספיק חומר לברכה.

עליו שם הילד בגדול. את התליונים ניתן לקשט ולניילן. בכל פעם שהמתנדב אפשר להכין תליון ו – תליונים

 מגיע הוא מביא את התליונים ובכל פעם שהוא הולך הוא לוקח אותם איתו.

 מי הילד שהשם שלו כמו של מלך החיות.  –מחלקים את התליונים ושואלים  – משחק הניחושים

שם הילד. הופכים את כל הכרטיסים והמטרה להפוך שני מכינים על גבי שני כרטיסים את  – משחק זיכרון

 זו בכלל חגיגה. –כרטיסים זהים. אם יש על אחד תמונה ועל השני שם 

על מדבקה לבנה רושמים בכל פעם את השמות, אם הילד מגיע אליכם ואתם תרשמו את  – מדבקות לבנות

 שמו, יש סיכוי גדול יותר שתזכרו את השם.

ות של כולם על גבי כרטיסים וממיינים לפי קבוצות : שמות של בע"ח, שמות מן רושמים את השמ – מיון

 הצומח ועוד.

 בפייסבוק. –לדף זה"ב בגן נשמח אם תביאו רעיונות נוספים ותוסיפו 
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