
קישורגילשם המשחקתחום/ נושא 

5https://youtu.be/dk-SAVwQ_a0מגירות אותיותאות פותחת

4https://youtu.be/6GjdMvyqTmEאחיזת מספריים+ תפוס חרק אחיזת מספריים

3https://youtu.be/f5H5-4aJwlEהדבקת פסיפסאחיזת פינצטה

3https://youtu.be/UJJPlrJeYx0רובה מיםאחיזת פינצטה

6https://youtu.be/4twmMAQ1UGwכללים שלי- קשר 'תפוס תאסוציאסציות

8https://youtu.be/d-SMiFjFR2oקשר'תפוס תאסוציאסציות

3https://youtu.be/HbL3VK5ssFsהספר שליארגון

4https://youtu.be/AnE0BUTs3EYמה הקשרארגון וניסוח מחשבות

4https://youtu.be/z4OTBsWLrvAקונדסוןארגון וניסוח מחשבות

5https://youtu.be/t6PuC3ceLSgפילפולודייקנות

5https://youtu.be/rmvn03cnjJEתבנית אותיותהבחנה בין צבעים

5https://youtu.be/NLCST_zqvtIקרוטקסהבחנה בפרטים

3https://youtu.be/WnoAYvat_Egחפש אתהבחנה חזותית

5https://youtu.be/yGM-frrWT4Eאות'מצא תהבחנה חזותית

5https://youtu.be/CQHUCEbdHfoקוביות אותיות וצבעהבחנה חזותית

4https://youtu.be/GL2PJz43SJ0התאם והכנס לקופסאהכללה

4https://youtu.be/bMvF1qbO_Qwמי מה ולמההכללה

7https://youtu.be/aKH2MJLeV_Iבינגו דפוס כתבהכרת אותיות הכתב

15https://youtu.be/r-yAfSKGz3gאותיות בחושך חלק הכרת האותיות

25https://youtu.be/kwPoXnvIjqIאותיות בחושך חלק הכרת האותיות

5https://youtu.be/iHuRVs5lJ5Eאותיות בקרחהכרת האותיות

5https://youtu.be/2RFB4Urkh94אותיות וקוביותהכרת האותיות

5https://youtu.be/LEXi8OqguNIהתאמה בין אותיות על לוח צהובהכרת האותיות

5https://youtu.be/rVaig8Q1IX4התאמה בין מפתח למנעולהכרת האותיות

5https://youtu.be/KqyZexAoRf4חרוזי גיהוץהכרת האותיות

5https://youtu.be/F299S8BlEgsלדוג אותיותהכרת האותיות

4https://youtu.be/ERAEvDBPdOYפטיש מסמרהכרת האותיות

5https://youtu.be/CQHUCEbdHfoקוביות אותיות וצבעהכרת האותיות

5https://youtu.be/Aq4DN9viGbQרביעיות אותהכרת האותיות

4https://youtu.be/veMfPoccAB0גבסהכרת האותיות

6https://youtu.be/-C0UzpuRz9Iדגים אותיותהכרת האותיות

5https://youtu.be/ne5YIRwIC5kדרכי יישום" כיף לי ללמוד"חוברת הכרת האותיות

5https://youtu.be/3uHkle-pCfAכיף לי ללמודהכרת האותיות

5https://youtu.be/2RFB4Urkh94כתיבת אותיות לפי הקובייההכרת האותיות

5https://youtu.be/w1XjJQCdmZ4לוח מגנטיהכרת האותיות

5https://youtu.be/40ZsCIGjmjcלוח צהוב מתיחת גומיות ליצירת אותהכרת האותיות

5https://youtu.be/2rz51u-voFwלוטו תלת מימד אותיותהכרת האותיות

5https://youtu.be/nLAmTkzWOv4מסגרות לאותיותהכרת האותיות

5https://youtu.be/gGAosuo9CGsמצא אותיהכרת האותיות

5https://youtu.be/yGM-frrWT4Eאות'מצא תהכרת האותיות

הכרת האותיות
קופסת מישוש התאמה בין כרטיסיות 

לאותיות סול
5https://youtu.be/C8MucZcE56w

הכרת האותיות 

באנגלית
7https://youtu.be/puYriKlH9psבינגו אנגלית

4https://youtu.be/TN0JqAPw96Yטאקיהכרת הספרות

3https://youtu.be/NFD6RIQRGSMפליפהכרת הספרות

הנושא הרצוי/ לפי התחום 

https://youtu.be/dk-SAVwQ_a0
https://youtu.be/6GjdMvyqTmE
https://youtu.be/f5H5-4aJwlE
https://youtu.be/UJJPlrJeYx0
https://youtu.be/4twmMAQ1UGw
https://youtu.be/d-SMiFjFR2o
https://youtu.be/HbL3VK5ssFs
https://youtu.be/AnE0BUTs3EY
https://youtu.be/z4OTBsWLrvA
https://youtu.be/t6PuC3ceLSg
https://youtu.be/rmvn03cnjJE
https://youtu.be/NLCST_zqvtI
https://youtu.be/WnoAYvat_Eg
https://youtu.be/yGM-frrWT4E
https://youtu.be/CQHUCEbdHfo
https://youtu.be/GL2PJz43SJ0
https://youtu.be/bMvF1qbO_Qw
https://youtu.be/aKH2MJLeV_I
https://youtu.be/r-yAfSKGz3g
https://youtu.be/kwPoXnvIjqI
https://youtu.be/iHuRVs5lJ5E
https://youtu.be/2RFB4Urkh94
https://youtu.be/LEXi8OqguNI
https://youtu.be/rVaig8Q1IX4
https://youtu.be/KqyZexAoRf4
https://youtu.be/F299S8BlEgs
https://youtu.be/ERAEvDBPdOY
https://youtu.be/CQHUCEbdHfo
https://youtu.be/Aq4DN9viGbQ
https://youtu.be/veMfPoccAB0
https://youtu.be/-C0UzpuRz9I
https://youtu.be/ne5YIRwIC5k
https://youtu.be/3uHkle-pCfA
https://youtu.be/2RFB4Urkh94
https://youtu.be/w1XjJQCdmZ4
https://youtu.be/40ZsCIGjmjc
https://youtu.be/2rz51u-voFw
https://youtu.be/nLAmTkzWOv4
https://youtu.be/gGAosuo9CGs
https://youtu.be/yGM-frrWT4E
https://youtu.be/C8MucZcE56w
https://youtu.be/puYriKlH9ps
https://youtu.be/TN0JqAPw96Y
https://youtu.be/NFD6RIQRGSM


4https://youtu.be/G29E7T2xxzEאלוף המספריםהכרת ספרות

4https://youtu.be/ZPGyqauJSgEקובייה צורה וצבעהכרת צורות גיאומטריות

3https://youtu.be/XaOQL1UI1wAבומבההעשרת אוצר המילים

3https://youtu.be/HbL3VK5ssFsהספר שליהעשרת אוצר המילים

4https://youtu.be/GL2PJz43SJ0התאם והכנס לקופסאהעשרת אוצר המילים

4https://youtu.be/gL4abZe1J7cלוטו תלת מימדהעשרת אוצר המילים

4https://youtu.be/AnE0BUTs3EYמה הקשרהעשרת אוצר המילים

4https://youtu.be/z4OTBsWLrvAקונדסוןהעשרת אוצר המילים

5https://youtu.be/rmvn03cnjJEתבנית אותיותהעתקת תבנית

התאמה בין מספר 

לכמות
4https://youtu.be/G29E7T2xxzEאלוף המספרים

התאמה בין שתי 

משימות
6https://youtu.be/VZca_r9-nxUמה במשבצת

5https://youtu.be/NLCST_zqvtIקרוטקסהתמצאות במרחב

5https://youtu.be/cA1JpbpPP60בצק צהובויסות חושי

5https://youtu.be/LEXi8OqguNIהתאמה בין אותיות על לוח צהובויסות חושי

5https://youtu.be/40ZsCIGjmjcלוח צהוב מתיחת גומיות ליצירת אותויסות חושי

3https://youtu.be/dXkluDXJvisמישוש זיכרוןויסות חושי

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחויסות חושי

3https://youtu.be/6uYe-up7X3Iמשחק זיכרון צבעיםזיכרון

Touch and match3https://youtu.be/yfqukfqf47Eזיכרון

7https://youtu.be/_73qEF7ozTIהשועל החמקמקזיכרון

3https://youtu.be/dXkluDXJvisמישוש זיכרוןזיכרון

4https://youtu.be/HSredAw8Is4מלך הזיכרוןזיכרון

4https://youtu.be/pyEa_tR5daIמלך הזיכרון מצגתזיכרון

4https://youtu.be/RgAMA-pxZa4מצד שניזיכרון

4https://youtu.be/VEYB0980SmUמשחק זיכרון מכוסהזיכרון

7https://youtu.be/O6dsEQZlEoYקלף מדויקזיכרון

5https://youtu.be/NLCST_zqvtIקרוטקסזיכרון

4https://youtu.be/kh3OJKzThjkפחות או יותרזיכרון חזותי

5https://youtu.be/t6PuC3ceLSgפילפולוזריזות

can't stop8https://youtu.be/-_8I_ofn23oחיבור

4https://youtu.be/hnnD3laJKk8הכללותיוצא דופן

4https://youtu.be/bMvF1qbO_Qwמי מה ולמהיוצא דופן

4https://youtu.be/AnE0BUTs3EYמה הקשריכולת ביטוי

6https://youtu.be/4twmMAQ1UGwכללים שלי- קשר 'תפוס תיכולת דיבור

4https://youtu.be/sWRzioMYQkwשרשרתיצירת רצף

https://youtu.be/2xyHa6MMtA0 מחברת ההצלחה שליכישורי התנהלות

5https://youtu.be/cA1JpbpPP60בצק צהובכתיבה

5https://youtu.be/cqolMdbL6D4חול קינטיכתיבה

5https://youtu.be/CILxYLVXw14כותבים בקוביות ואותיותכתיבה

5https://youtu.be/2RFB4Urkh94כתיבת אותיות לפי הקובייהכתיבה

5https://youtu.be/CQHUCEbdHfoקוביות אותיות וצבעכתיבה

4https://youtu.be/ZPGyqauJSgEקובייה צורה וצבעכתיבה

5https://youtu.be/BFGhN0vkDrkכתיבה בגואשכתיבת האותיות

4https://youtu.be/ERAEvDBPdOYפטיש מסמרכתיבת האותיות

5https://youtu.be/2RFB4Urkh94אותיות וקוביותכתיבת האותיות

3https://youtu.be/6uYe-up7X3Iמשחק זיכרון צבעיםלימוד צבעים

https://youtu.be/G29E7T2xxzE
https://youtu.be/ZPGyqauJSgE
https://youtu.be/XaOQL1UI1wA
https://youtu.be/HbL3VK5ssFs
https://youtu.be/GL2PJz43SJ0
https://youtu.be/gL4abZe1J7c
https://youtu.be/AnE0BUTs3EY
https://youtu.be/z4OTBsWLrvA
https://youtu.be/rmvn03cnjJE
https://youtu.be/G29E7T2xxzE
https://youtu.be/VZca_r9-nxU
https://youtu.be/NLCST_zqvtI
https://youtu.be/cA1JpbpPP60
https://youtu.be/LEXi8OqguNI
https://youtu.be/40ZsCIGjmjc
https://youtu.be/dXkluDXJvis
https://youtu.be/jCms-yFUB0I
https://youtu.be/6uYe-up7X3I
https://youtu.be/yfqukfqf47E
https://youtu.be/_73qEF7ozTI
https://youtu.be/dXkluDXJvis
https://youtu.be/HSredAw8Is4
https://youtu.be/pyEa_tR5daI
https://youtu.be/RgAMA-pxZa4
https://youtu.be/VEYB0980SmU
https://youtu.be/O6dsEQZlEoY
https://youtu.be/NLCST_zqvtI
https://youtu.be/kh3OJKzThjk
https://youtu.be/t6PuC3ceLSg
https://youtu.be/-_8I_ofn23o
https://youtu.be/hnnD3laJKk8
https://youtu.be/bMvF1qbO_Qw
https://youtu.be/AnE0BUTs3EY
https://youtu.be/4twmMAQ1UGw
https://youtu.be/sWRzioMYQkw
https://youtu.be/2xyHa6MMtA0
https://youtu.be/cA1JpbpPP60
https://youtu.be/cqolMdbL6D4
https://youtu.be/CILxYLVXw14
https://youtu.be/2RFB4Urkh94
https://youtu.be/CQHUCEbdHfo
https://youtu.be/ZPGyqauJSgE
https://youtu.be/BFGhN0vkDrk
https://youtu.be/ERAEvDBPdOY
https://youtu.be/2RFB4Urkh94
https://youtu.be/6uYe-up7X3I


6https://youtu.be/aezqHrpoy88קנגרולקיחת סיכונים

https://youtu.be/ne5YIRwIC5k'ספר הרעיונות הגדול להכנה לכיתה אמדריך למבוגר

4https://youtu.be/iaj_H6lGxcAשלוףמהירות

3https://youtu.be/XaOQL1UI1wAבומבהמהירות

6https://youtu.be/4twmMAQ1UGwכללים שלי- קשר 'תפוס תמהירות

8https://youtu.be/d-SMiFjFR2oקשר'תפוס תמהירות

5https://youtu.be/A7hAr87bVtAאותיות סופיות שלימודעות פונולוגית

6https://youtu.be/JbE55f6yOUwבינגו מיליםמודעות פונולוגית

6https://youtu.be/-C0UzpuRz9Iדגים אותיותמודעות פונולוגית

5https://youtu.be/QnbT6kyv_bM"כיף לי ללמוד בחגים"חוברת מודעות פונולוגית

4https://youtu.be/iZ6VVlw03AUחרוזים שלימודעות פונולוגית

6https://youtu.be/6W92TGCZEMsלוטו תלת מימד שוואמודעות פונולוגית

5https://youtu.be/1rlNgYPSD3Eשלי- צליל פותח זהה מודעות פונולוגית

5https://youtu.be/Gxactxo2bTkקישור אות צליל שלימודעות פונולוגית

5https://youtu.be/iHuRVs5lJ5Eאותיות בקרחמוטוריקה גסה

4https://youtu.be/hagEQzzBFYoאוטו גלידהמוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/SXuqvMxh0oAדוקיםמוטוריקה עדינה

3https://youtu.be/f5H5-4aJwlEהדבקת פסיפסמוטוריקה עדינה

https://youtu.be/PwVsf9D88ZQהמבוךמוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/GL2PJz43SJ0התאם והכנס לקופסאמוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/ne5YIRwIC5kדרכי יישום" כיף לי ללמוד"חוברת מוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/KqyZexAoRf4חרוזי גיהוץמוטוריקה עדינה

3https://youtu.be/A0rOwx_Ht8Yטוויסטר אצבעותמוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/BFGhN0vkDrkכתיבה בגואשמוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/F299S8BlEgsלדוג אותיותמוטוריקה עדינה

3https://youtu.be/XkRPkAjTMLUלהבריג במברגהמוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/w1XjJQCdmZ4לוח מגנטימוטוריקה עדינה

match up3https://youtu.be/r3GaqLBltuIמיני מאפן מוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/ERAEvDBPdOYפטיש מסמרמוטוריקה עדינה

3https://youtu.be/8-E3dFfISecקוביות ידייםמוטוריקה עדינה

3https://youtu.be/UJJPlrJeYx0רובה מיםמוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/iaj_H6lGxcAשלוףמוטוריקה עדינה

2https://youtu.be/eo0IlvYoHAUתפוח השחלהמוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/6GjdMvyqTmEאחיזת מספריים+ תפוס חרק מוטוריקה עדינה

4https://youtu.be/w_96PvRWrbUינשופיםמוטוריקה עדינה

5https://youtu.be/rVaig8Q1IX4התאמה בין מפתח למנעולמוטריקה עדינה

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחמטוריקה עדינה

4https://youtu.be/hnnD3laJKk8הכללותמיון

4https://youtu.be/GL2PJz43SJ0התאם והכנס לקופסאמיון

4https://youtu.be/gL4abZe1J7cלוטו תלת מימדמיון

Touch and match3https://youtu.be/yfqukfqf47Eמישוש

5https://youtu.be/2rz51u-voFwלוטו תלת מימד אותיותמישוש

3https://youtu.be/sogeYzvzixsמישוש וחיפוש פריטמישוש

3https://youtu.be/dXkluDXJvisמישוש זיכרוןמישוש

מישוש
קופסת מישוש התאמה בין כרטיסיות 

לאותיות סול
5https://youtu.be/C8MucZcE56w

5https://youtu.be/o9R7ldmb2mkקופסת מישוש התאמה בין פריט לאותמישוש

4https://youtu.be/G29E7T2xxzEאלוף המספריםמנייה

match up3https://youtu.be/r3GaqLBltuIמיני מאפן מנייה

https://youtu.be/aezqHrpoy88
https://youtu.be/ne5YIRwIC5k
https://youtu.be/iaj_H6lGxcA
https://youtu.be/XaOQL1UI1wA
https://youtu.be/4twmMAQ1UGw
https://youtu.be/d-SMiFjFR2o
https://youtu.be/A7hAr87bVtA
https://youtu.be/JbE55f6yOUw
https://youtu.be/-C0UzpuRz9I
https://youtu.be/QnbT6kyv_bM
https://youtu.be/iZ6VVlw03AU
https://youtu.be/6W92TGCZEMs
https://youtu.be/1rlNgYPSD3E
https://youtu.be/Gxactxo2bTk
https://youtu.be/iHuRVs5lJ5E
https://youtu.be/hagEQzzBFYo
https://youtu.be/SXuqvMxh0oA
https://youtu.be/f5H5-4aJwlE
https://youtu.be/PwVsf9D88ZQ
https://youtu.be/GL2PJz43SJ0
https://youtu.be/ne5YIRwIC5k
https://youtu.be/KqyZexAoRf4
https://youtu.be/A0rOwx_Ht8Y
https://youtu.be/BFGhN0vkDrk
https://youtu.be/F299S8BlEgs
https://youtu.be/XkRPkAjTMLU
https://youtu.be/w1XjJQCdmZ4
https://youtu.be/r3GaqLBltuI
https://youtu.be/ERAEvDBPdOY
https://youtu.be/8-E3dFfISec
https://youtu.be/UJJPlrJeYx0
https://youtu.be/iaj_H6lGxcA
https://youtu.be/eo0IlvYoHAU
https://youtu.be/6GjdMvyqTmE
https://youtu.be/w_96PvRWrbU
https://youtu.be/rVaig8Q1IX4
https://youtu.be/jCms-yFUB0I
https://youtu.be/hnnD3laJKk8
https://youtu.be/GL2PJz43SJ0
https://youtu.be/gL4abZe1J7c
https://youtu.be/yfqukfqf47E
https://youtu.be/2rz51u-voFw
https://youtu.be/sogeYzvzixs
https://youtu.be/dXkluDXJvis
https://youtu.be/C8MucZcE56w
https://youtu.be/o9R7ldmb2mk
https://youtu.be/G29E7T2xxzE
https://youtu.be/r3GaqLBltuI


3https://youtu.be/NFD6RIQRGSMפליפמנייה

3https://youtu.be/okKOQhreaZIקוביות וצבעיםמנייה

3https://youtu.be/HbL3VK5ssFsהספר שליניסוח המחשבות

4https://youtu.be/AnE0BUTs3EYמה הקשרניסוח וארגון משפטים

can't stop8https://youtu.be/-_8I_ofn23oסבלנות

4https://youtu.be/ieuNsJrcXqcמגנטיםסבלנות

6https://youtu.be/zcqZXR2Td0Aמצודת הרוחותסבלנות

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחסבלנות

6https://youtu.be/Blu-br38rW0אבל בא ליסדר וארגון

4https://youtu.be/VEYB0980SmUמשחק זיכרון מכוסהסדר וארגון

3https://youtu.be/6N9AGyC2NEsפאזל ללא פאזלפירוק והרכבה

5https://youtu.be/kvxkTZFCWcAמלא מילהפירוק והרכבה של מילה

https://youtu.be/2xyHa6MMtA0מחברת ההצלחה שליפיתוח אישי

4https://youtu.be/z4OTBsWLrvAקונדסוןפיתוח הדימיון

5https://youtu.be/NLCST_zqvtIקרוטקספיתוח החשיבה

4https://youtu.be/w_96PvRWrbUינשופיםפתיחת וסגירת כפתורים

5https://youtu.be/o9ONx3XOh6Qמי מוצא מה בקצהפתרון בעיות

candy land3https://youtu.be/TiDNRx2S9B0צבעים

4https://youtu.be/TN0JqAPw96Yטאקיצבעים

3https://youtu.be/A0rOwx_Ht8Yטוויסטר אצבעותצבעים

6https://youtu.be/VZca_r9-nxUמה במשבצתצבעים

match up3https://youtu.be/r3GaqLBltuIמיני מאפן צבעים

4https://youtu.be/-Nec-W2x2Uwמות'מסיבת פיגצבעים

3https://youtu.be/okKOQhreaZIקוביות וצבעיםצבעים

6https://youtu.be/JbE55f6yOUwבינגו מיליםסוגר/ צליל פותח 

6https://youtu.be/PATYqTMevxAלוטו תלת מימד חיריקצליל פותח חיריק

6https://youtu.be/6W92TGCZEMsלוטו תלת מימד שוואצליל פותח שווא

4https://youtu.be/hnnD3laJKk8הכללותקבוצת שייכות

4https://youtu.be/gL4abZe1J7cלוטו תלת מימדקבוצת שייכות

https://youtu.be/AR_1waEhvxMהיכן אני מציב את הגבולינג'קואוצ

6https://youtu.be/Lp-U2BMroJUלקרוא וליצור' כיף לי ללמוד בכיתה אקריאה

5https://youtu.be/o9ONx3XOh6Qמי מוצא מה בקצהקשב

4https://youtu.be/SXuqvMxh0oAדוקיםריכוז

4https://youtu.be/e1Cf23fu-Kkזוג או פחריכוז

4https://youtu.be/HSredAw8Is4מלך הזיכרוןריכוז

4https://youtu.be/pyEa_tR5daIמלך הזיכרון מצגתריכוז

6https://youtu.be/zcqZXR2Td0Aמצודת הרוחותריכוז

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחריכוז

4https://youtu.be/w_96PvRWrbUינשופיםרכיסת רוכסן

4https://youtu.be/hagEQzzBFYoאוטו גלידהרצף

5https://youtu.be/e4KNoQRmNfMבינגו רכבת האותיותרצף האותיות

5https://youtu.be/LEXi8OqguNIהתאמה בין אותיות על לוח צהוברצף האותיות

5https://youtu.be/QQKe54Np5Ygעולם האותיותרצף האותיות

4https://youtu.be/z4OTBsWLrvAקונדסוןשיפור אסטרטגיות זיכרון

7https://youtu.be/O6dsEQZlEoYקלף מדויקשיפור אסטרטגיות זיכרון
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7https://youtu.be/_73qEF7ozTIהשועל החמקמקשיתוף פעולה

4https://youtu.be/SXuqvMxh0oAדוקיםשליטה באימפולסיביות

4https://youtu.be/ieuNsJrcXqcמגנטיםשליטה באימפולסיביות

4https://youtu.be/HSredAw8Is4מלך הזיכרוןשליטה באימפולסיביות

4https://youtu.be/pyEa_tR5daIמלך הזיכרון מצגתשליטה באימפולסיביות

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחשליטה באימפולסיביות

3https://youtu.be/8-E3dFfISecקוביות ידייםשליטה באצבעות

4https://youtu.be/iaj_H6lGxcAשלוףשליטה באצבעות

3https://youtu.be/XaOQL1UI1wAבומבהשליפת מילים

3https://youtu.be/A0rOwx_Ht8Yטוויסטר אצבעותשמות האצבעות

4https://youtu.be/w_96PvRWrbUינשופיםשריכת שרוכים

5https://youtu.be/t6PuC3ceLSgפילפולותושמת לב לפרטים

4https://youtu.be/hagEQzzBFYoאוטו גלידהתיאום עין יד

5https://youtu.be/40ZsCIGjmjcלוח צהוב מתיחת גומיות ליצירת אותתיאום עין יד

5https://youtu.be/NLCST_zqvtIקרוטקסתיאום עין יד

4https://youtu.be/iaj_H6lGxcAשלוףתיאום עין יד

5https://youtu.be/rmvn03cnjJEתבנית אותיותתיאום עין יד

can't stop8https://youtu.be/-_8I_ofn23oתכנון

4https://youtu.be/SXuqvMxh0oAדוקיםתכנון

3https://youtu.be/HbL3VK5ssFsהספר שליתכנון

7https://youtu.be/_73qEF7ozTIהשועל החמקמקתכנון

3https://youtu.be/XkRPkAjTMLUלהבריג במברגהתכנון

4https://youtu.be/ieuNsJrcXqcמגנטיםתכנון

3https://youtu.be/jCms-yFUB0Iפינגווין קרחתכנון

5https://youtu.be/o9ONx3XOh6Qמי מוצא מה בקצהתפיסה חזותית

6https://youtu.be/q53nVwYWzhgקוד הצבעתפיסה חזותית

5https://youtu.be/o9ONx3XOh6Qמי מוצא מה בקצהתפיסה מרחבית

5https://youtu.be/nLAmTkzWOv4מסגרות לאותיותתפיסה מרחבית

6https://youtu.be/q53nVwYWzhgקוד הצבעתפיסה מרחבית

3https://youtu.be/7yNPVI_x_hoבלאגןתשומת לב לפרטים

7https://youtu.be/_73qEF7ozTIהשועל החמקמקתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/e1Cf23fu-Kkזוג או פחתשומת לב לפרטים

3https://youtu.be/WnoAYvat_Egחפש אתתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/bMvF1qbO_Qwמי מה ולמהתשומת לב לפרטים

5https://youtu.be/o9ONx3XOh6Qמי מוצא מה בקצהתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/-Nec-W2x2Uwמות'מסיבת פיגתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/RgAMA-pxZa4מצד שניתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/sWRzioMYQkwשרשרתתשומת לב לפרטים

4https://youtu.be/kh3OJKzThjkפחות או יותרתשומת לב לפרטים

3https://youtu.be/NFD6RIQRGSMפליפתשומת לב לפרטים
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