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,מה בתלקיט ?מי רוצה לשחק ' בגישה מתמטיקה בכייףגתלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה   

והעשרה במתמטיקה )בחלקם  תרגול, אתגר מצעות משחק ושעשוע:באמשימות ופעילויות מקושרות המשלבות 
.הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(  

 

 הלימוד נושא פעילות קישור ל

   השוואת מספרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המבנה העשרוני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרוץ מכוניות לפי גודל מספר

 תפזורת בתחום הרבבה

 טיפוס חבלים מבנה עשרוני

 משחק מיהו הגדול ביותר -סירות מירוץ

 מבנה עשרוני על ישר המספרים

  משחק קפיצות על ישר המספרים
 

 שווים םביניה" שהקפיצותסדרות של מספרים -דף עבודה 

 סדרות של מספרים ומלבן מספרים -דף עבודה

  משחק לוח כפל

 הבתים כפל וחילוק משחק

 100 -זיכרון חילוק בתחום ה משחק 

 איזה ביטוי מתאים -דף עבודה

 גלה מי אני? -דף עבודה

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=835
http://www.officefun.co.il/placevalue/cars.html
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=614
http://hashbacha.org/items.asp?id=822
http://www.officefun.co.il/placevalue/greaterthan.html
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=913f9f30-6187-467d-903f-b5714496b6e7&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=913f9f30-6187-467d-903f-b5714496b6e7&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise6.pdf
http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=5026
http://www.free-training-tutorial.com/division/towncreator/tc-division.html
http://hashbacha.org/items.asp?id=620
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page2heb.pdf
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 הלימוד נושא פעילות קישור ל

  כפולה זוגי ואי זוגי-דף עבודה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המבנה העשרוני

 השלימו את שורת הכפל -דף עבודה

  ח חיבורמספר קסם בלו

 השלימו את המספרים בעיגולים -דף עבודה

 השלימו את המספרים החסרים כך שתקבלו פסוק נכון -עבודה דף

 X:-דף עבודה השלימו את הפעולות המתאימות:+

 חיבור חיסור וגם קצת כפל -דף עבודה

 מי לפני ומי אחרי -דף עבודה

 שבצו את המספר המתאים -דף עבודה

 מי אני? -דף עבודה

  שאלות מילוליות -דף עבודה
 מילוליות שאלות

 
 
 
 
 

 

 שאלות מילוליות ונימוק -דף עבודה

 שאלות מילוליות בסיס -דף עבודה

 שאלות מילוליות בחנות הצעצועים -דף עבודה

 שאלות מילוליות הידעת ש... -דף עבודה

 שקופיתהיקפים וסימטריה  -דף עבודה

 
 

 ה ומדידותגאומטרי
 

  משחק -לאזן את כפות המאזניים 

 סרטטו מצולע -דף עבודה

  תרגילים בתחום המאה ומדידה בסרגל -הדף עבוד

 משחקים אינטראקטיביים פעילויות שכייף לעשות בבית

 לתלמידים עם הורים ועוד

 )בעברית ובערבית( דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/integratives/integ5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise12.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/oldsite/south/heb/grade3page13.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page6heb.pdf
http://shalva.schooly.co.il/wp-content/uploads/2016/10/java23-shapes.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208

