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   ,תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה 

 ג פ"תש  'אתה ימיועד לתלמידי כה
   ? מי רוצה לשחק  תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה א' בגישה מתמטיקה בכיף

תרגול,  באמצעות משחק ושעשוע:משימות ופעילויות מקושרות המשלבות  ,מה בתלקיט
.במתמטיקה )בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(אתגר והעשרה   

 

 לפעילות קישור  נושא הלימוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המספרים  
הטבעיים בתחום  

 100 - ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מספרים טבעיים בעשרת ראשונה:  -משחק אינטראקטיבי בנושא 
  והעשרה  פעילויות חקר  -בדומינו משחקים  

   11  -20מספרים ההכרת  -בחנות המשחקים  : פעילות אינטראקטיבית

 דף עבודה: הכרת המספרים

 דף עבודה: התאמת כמות למספר

 10 -ה התאמת כמות למספר ומספרים עד  דף עבודה: 

 20רצף מספרים עד  בנושא: יאינטראקטיבמשחק 

 20רצף מספרים עד בנושא:  סובב את הגלגל ימשחק אינטראקטיב

 20רצף מספרים עד ( בנושא: 1)גרור את המספרים  בימשחק אינטראקטי

 20רצף מספרים עד ( בנושא: 2)גרור את המספרים  בימשחק אינטראקטי

 זיהוי מספרים  –מבנה עשרוני  –מבנה המספר בנושא:  בימשחק אינטראקטי

 על פי רמזים  זיהוי המספר–מי אני בנושא:  בימשחק אינטראקטי

 100עד   –מחפשים מספרים   :בנושא בימשחק אינטראקטי

 מספרים הטבעיים:  -בנושא  משחק אינטראקטיבי
 סדר המספרים -משחק מרוץ מכוניות  

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-11-20
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise12.pdf
https://wordwall.net/he/resource/10254906/%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://wordwall.net/he/resource/9372665/%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-20
https://wordwall.net/he/resource/9535272/%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-20
https://wordwall.net/he/resource/9535272/%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-20
https://wordwall.net/he/resource/5337741/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%93-100
https://wordwall.net/he/resource/26668325/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-20-
https://wordwall.net/he/resource/10202914/%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-1-100
http://www.officefun.co.il/placevalue/cars.html
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 לפעילות קישור  נושא הלימוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

פעולות החשבון  
במספרים  

 טבעיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סידור מספרים ברצף    דף עבודה:

 דף עבודה בנושא - פעולות החשבון:   השוואת מספרים

 התאמת כמות למספר: בנושא משחק אינטראקטיבי

 התאמת כמות למספר: בנושא משחק אינטראקטיבי

   דף עבודה:  מגוון משימות - במספרים טבעיים ופעולות החשבון  

    סדרות ולוח החיבור:  בנושא דף עבודה

 'חלק א -סדרות חשבוניות   :בנושא פעילות אינטראקטיבית

 'חלק ב -סדרות חשבוניות : בנושא פעילות אינטראקטיבית

פעילות אינטראקטיבית בנושא- מספרים טבעיים:                                                    
     מספרים זוגיים ואי-זוגיים בתחום ה- 30

 10חיבור וחיסור עד  : בנושא משחק אינטראקטיבי

  :בפעולת החשבון חיבור וחיסור משחק אינטראקטיבי
     תרגילי חיבור וחיסור –משחק הדרקונים 

 : פעולת החשבון חיבור -בנושא  משחק אינטראקטיבי
 תרגילי חיבור  –משחק הכרישים  

      10  -ה חיבור וחיסור עד: בנושא אינטראקטיבייםדף עבודה ומשחקים 

   תרגילי חיבור, אי שוויוניים ושאלה מילולית - מגוון פעילויות  דף עבודה:

    פעולות החשבון ותובנה מספרית - משימותמגוון  דף עבודה:

   פעולות החשבון ומציאת חוקיות - משימותמגוון  דף עבודה:

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise5.pdf
https://wordwall.net/resource/4758812/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://wordwall.net/resource/5322778/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise1.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5943b2c84a926a13d62e1dee/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5943c4594a926a13d62e1e3b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56e6c0eaf7a408b26d2a6e32/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56e6c0eaf7a408b26d2a6e32/intro
https://wordwall.net/resource/4343478/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93-10
http://www.officefun.co.il/chibur/drakon.html
http://www.officefun.co.il/chibur/addition-karish.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/first-grade/addition-subtraction-first-grade.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page4heb.pdf
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 לפעילות קישור  נושא הלימוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פעולות החשבון  
במספרים  

 טבעיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20חיבור וחיסור עד  : בנושא משחק אינטראקטיבי

 20חיבור וחיסור עד  : בנושא משחק אינטראקטיבי

  תרגילי חיבור וחיסור עם נעלמים - פעולות החשבון  דף עבודה:

     שאלות מילוליות דו שלביות דף עבודה:

    חקר מספרים ותרגילי חיבור וחיסור -פעולות החשבון  דף עבודה:

 פעילות אינטראקטיבית בנושא – פעולות החשבון:  חצי של מספר-חצי של 8 שווה ל...

     פעילות אינטראקטיבית בנושא : פעולות החשבון - חיבור וחיסור בתחום ה-10

 פעילות אינטראקטיבית בנושא:  פעולות החשבון -  חיבור וחיסור בתחום ה-10

 פעילות אינטראקטיבית בנושא: פעולות החשבון – השלמה ל- 20 ללא שבירת עשרת 

 פעילות אינטראקטיבית: פעולות החשבון - חיבור בתחום ה- 20  ללא שבירת עשרת

 פעילות אינטראקטיבית:  פעולות החשבון - חיבור וחיסור - השלמה ל- 10

   20 -ה חיבור וחיסור עד  - טריו משחק אינטראקטיבי:

  )הנחיות למשחק( זוגי-זוגי אי -משחק קלאס  :משחק לזוגות

   גי ואי זוגיזו משחק אינטראקטיבי:

 100זוגי עד   זוגי ואי :משחק אינטראקטיבי

ּבֹוִנּי: בימשחק אינטראקטי ֵאלֹות ֶחשְׁ ָתושְׁ ֲאִויָרה ֶשל סְׁ  ֹות ּבַּ

https://wordwall.net/resource/4343516/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93-20-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA
https://wordwall.net/resource/9657755/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93-20
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page6heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page7heb.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/57890448e39abfc81acf421c/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/53fb43c0a52e649b7b6127e6/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56f00f46f7a408b26d2a86c6/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56f0fe00f7a408b26d2a885c/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56f0f4c5f7a408b26d2a8812/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56f00bf7f7a408b26d2a86b2/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-20/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-evaluation-Yaniv-Biton/hopscotch/hopscotch_for_the_pupils.pdf
https://wordwall.net/he/resource/10558358/%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%99-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a2%d7%93-20/%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%99-%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%90
https://wordwall.net/he/resource/11794231/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-100
https://wordwall.net/he/resource/23753242/%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%aa%d7%95


 
 

ך מחוז מרכזו משרד החינ  
      ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים               

 לתלמידי כיתה א'          

 

 השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה- למידה בלבד  4
 
 

 לפעילות קישור  נושא הלימוד 

אומטריה  יג
 ומדידות 

 : צורות גאומטריות -בנושא  דף עבודה
 תרגילי שרשרת וזיהוי משולשים - משימותמגוון  

 תרגילי חיבור וחיסור עם נעלמים ,זיהוי שמות מצולעים  - משימותמגוון  דף עבודה:

 והשלמת מצולעים 10-חיבור וחיסור בתחום ה -משימות מגוון  דף עבודה:

 זיהוי מצולעים ופיתוח תובנה מתמטית  - משימותמגוון  דף עבודה:

 זיהוי ושיום מצולעים, השוואת מספרים  דף עבודה:

 : צורות גאומטריות -בנושא  פעילות אינטראקטיבית
 ?מצולע או לא מצולע זאת השאלה 

  ?מה ארוך יותר -מדידות אורך פעילות אינטראקטיבית: 

     ?גבוה יותרמה  -מדידות אורך פעילות אינטראקטיבית: 

משחקים  
 אינטראקטיביים 
לתלמידים עם 

 הורים ועוד 

 פעילות של כיף לעשות בבית

 )בעברית ובערבית( דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים

 

 

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise8.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/569b6a527abc71a513d0e36d/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:first-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208

