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  ?מי רוצה לשחק ' בגישה מתמטיקה בכייףדתלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה 

,מה בתלקיט  
תרגול, אתגר והעשרה  משחק ושעשוע:משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות 

.במתמטיקה )בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(  
 

 
 הלימוד נושא

 

 
 לפעילות קישור

 
 
 

 מספרים טבעיים

 ליוןיבתחום המהשוואת מספרים 

  המספר הגדול ביותר בפירמידה

 תשבץ מספרים ראשוניים

  ליוןימספרים בתחום המ

  מספריםתיאור 

 והמילים במספרים כתבו -עבודה דף

 בספרות  כתבו-עבודה דף

 
 

 
 
 

 פעולות במספרים טבעיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 -וה  0 -תכונות ה 

  כפל מספרים בסדרות חשבוניות

 משחק לוח כפל

 הבתים כפל וחילוק משחק

 משחק מיהו הגדול ביותר -סירות מרוץ

 מספרים בכפל וחילוק

  משחקי כפל וחילוק

  השוואת תרגילי כפל

   שאלות השוואה בכפל

 בדילוגים ספירה -עבודה דף

 וחיסור לחיבור קודמים וחילוק כפל -עבודה דף

 במאונך פתרו -עבודה דף

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1127
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=730
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=845
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=99
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=92b832b5-935e-4c4e-a797-149e26827aa0&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise9.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=711
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekercomputer8/heker8.pdf
http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=4442
http://www.free-training-tutorial.com/division/towncreator/tc-division.html
http://www.officefun.co.il/placevalue/greaterthan.html
http://www.hashbacha.org/items.asp?catalogid=98&topcategory=33
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker11heb.pdf
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=cb525c10-c22f-4cf8-8e27-6cde5d22a6bc&lang=1#TabIndex=0&sOpenLinkIn=New
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=f842ad11-1a55-4dcb-9b94-05a78c6b5455&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise6.pdf
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 הלימוד נושא

 

 
 לפעילות קישור

 
 

 פעולות במספרים טבעיים
 

 

 עוקבים מספרים -עבודה דף

 פה-חשבו בעל-דף עבודה

 המתאימות הספרות את שבצו -עבודה דף

 
 
 
 

 שברים פשוטים
 
 
 
 
 

 

  צלליות שברים פשוטים

  החלקים -שברים פשוטים 

 1 -משחקים בשברים פשוטים גדולים וקטנים מ

  משחקים בשברים פשוטים

 והסבירו><=  כתבו -עבודה דף

 שבר כל בקו חברו -עבודה דף

 שאלות מילוליות

 מילוליות שאלות-עבודה דף

  שאלות מילוליות -2דה דף עבו

 
 

 ה ומדידותגאומטרי
 

  מרובעים -הזיכרון 

  התאמת שם לצורות גיאומטריות

  השוואת נפחים -כדורסל 

  ףקווי סימטריה שיקו

 משחק -את כפות המאזניים  לאזן

  משחקים בגיאומטריה

 מצולעים, קטעים בעזרת חברו -עבודה דף

 ועוד סימטריה קווי -עבודה דף

 סרטוט -עבודה דף

 ועוד מרובע סרטטו - עבודה דף

 וגופים פאות -עבודה דף

 משחקים אינטראקטיביים
 לתלמידים עם הורים ועוד

 בבית לעשות כייף של פעילויות

 )בעברית ובערבית( דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4page12.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=848
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=849
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1251
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=94
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise3.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=790
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=847
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1184
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1195
http://shalva.schooly.co.il/wp-content/uploads/2016/10/java23-shapes.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=97
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1210:fourth-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208

