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Children Leisure Activity Scale for preschooler's (CLASS -Pre) 
 

 
 ,שלום רבה יקר הור

עד כמה בבקשה סמן/י תחילה סמן האם ילדך אכן מבצע הפעילות. רק ביחס לפעילויות שילדך אכן מבצע  .שאלון שלהלןל לתשובותיךאודה 
יום,, ת אותה/מבצעילדך באיזו תדירות  ,הב מאוד( וא– 10מאוד לא אוהב ועד  -1את הפעילות )מ  ת/אוהבילדך  , פעמיים בשבוע –פעם  מדי 

 אם הילד מבצע את הפעילות במסגרת חוג, הקף את הפעילות בעיגול אותה. תמבצעילדך ועם מי  או פעם בכמה חודשים חודשפעם ב
    כפי שעשית בפעילויות הרשומות.   ולפרט עליהן,לא הוזכרו בשאלון שפעילויות נוספות  ניתן לרשוםופו של השאלון בס

   
10    9    8    7    6    5    4    3    2    1 

 אוהב מאוד                                             מאוד לא אוהב                                                               
 
 

האם  הפעילות 
 ילדך

 מבצע?

עד כמה ילדך 
ת את /בהאו

 הפעילות

 עם מי ילדך מבצע הפעילות: באיזו תדירות ילדך מבצע הפעילות:
 )ניתן לסמן כמה אפשרויות(

ן לא כן    תן/י ציו
 10עד  1-מ

 = מאד לא אוהב1
 = אוהב מאד10

פעם או  יום כל
 פעמיים 

 בשבוע

פעם 
 בחודש

פעם 
 בכמה

 חודשים

עם בן  לבד
משפחה 

 הורה/
 אח

 עם חבר
 אחד

 

מספר עם 
 םירחב

משחק במתקנים במגרש  1
משחקים )כגון נדנדות, 

 קרוסלות(

           

משחקי טיפוס  )כגון טיפוס  2
 בסולמות, במגלשות(

           

רכיבה על תלת אופן/אופניים  3
 עם גלגלי עזר/ אופניים 

           

נסיעה ברולר בליידס,  4
 סקטים, או קורקינט

           

תופסת,  ןמשחקי ריצה )כגו 5
 מחבואים(

           

משחקים חברתיים עם כדור  6
 )מסירות, כדורגל, כדורסל(

           

 לינג ומשחק בא 7
 

           

משחקי בנייה ויצירה )כגון   8
 , סברס(לגו בנייה בקוביות,

           

משחקי בנייה ויצירה עם   9
כגון פלסטלינה, בצק, ) חומרים

 בדים לתפירה(  
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האם  הפעילות 
 ילדך

 מבצע?

עד כמה ילדך 
אוהב/ת את 

 הפעילות

 עם מי ילדך מבצע הפעילות: באיזו תדירות ילדך מבצע הפעילות:
 )ניתן לסמן כמה אפשרויות(

 תן/י ציון  לא כן  
 10עד  1-מ
 = מאד לא אוהב1

 = אוהב מאד10

פעם או  כל יום
 פעמיים 

 בשבוע

פעם 
 בחודש

 פעם 
 בכמה

 חודשים

עם בן  בדל
משפחה 

 הורה/
 אח

עם חבר 
 אחד 

עם 
 חברים

 משחקי ציור וצביעה  10
 

           

ה לפי דגם ימשחקי העתקה ובני 11
גופים הנדסיים, הך )כגון לגו,

 ( ישטפ

           

 הרכבת פאזלים 12
 

           

משחקי קופסא לימודיים  13
לוטו, דומינו, מה )כגון 

 במשבצת(.

           

תחרותיים )כגון   משחקי לוח 14
זיכרון, המשחקי קלפים, משחק 

עם הטלת  מסלול משחקי
 (יהיקוב

           

משחק חופשי עם חפצים )כגון  15
משחק עם מכוניות, חיות 

 צעצוע, רובוטים( 

           

משחק דמיוני עם דמויות  16
אנושיות )כגון משחק עם בובות, 

דמויות דמיוניות, גיבורי על, 
 טובים מול רעים"( "

           

משחק  דרמטי )משחקי  17
תפקידים כגון לשחק ברופא,  

 מורה, אמא, שודד(

           

ן  18 )כגו משחקי אוספים 
 פוגים, קלפים(

           

חקי מש )כגון משחקי מחשב 19
 ספורט, מלחמה(

 

           

 משחקים טכנולוגיים )כגון   20

Game boy , 
 Sony play station 
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האם  הפעילות 
 ילדך

 מבצע?

עד כמה ילדך 
אוהב/ת את 

 הפעילות

 עם מי ילדך מבצע הפעילות: באיזו תדירות ילדך מבצע הפעילות:
 )ניתן לסמן כמה אפשרויות(

 ון יתן/י צ לא כן  
 10עד  1-מ
 = מאד לא אוהב1

 = אוהב מאד10

פעם או  כל יום
 פעמיים 

 בשבוע

פעם 
 בחודש

 פעם 
 בכמה

 חודשים

עם בן  לבד
משפחה 

 הורה/
 אח

עם חבר 
 אחד 

עם 
מספר 
 חברים

פעילויות אחרות שבהן ילדך  
 משתתף/פת?

 נא ציין/ני  להלן(

           

  א
 

           

  ב
 

           

  ג
 

           

  ד
 

           

  ה
 

           

 

 , החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפהר' אלינור שניידרשרה רוזנבלום וד פרופ'השאלון פותח ע"י  *

 תודה על שיתוף הפעולה !


