ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים
משרד החינוך מחוז מרכז

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה ג' בגישה מתמטיקה בכייף מי רוצה לשחק? מה בתלקיט,
משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע :תרגול ,אתגר והעשרה במתמטיקה
(בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים).

נושא הלימוד

קישור לפעילות
משחק -המספר הגדול מבין השניים –תחרות טיפוס חבלים (ניתן
לבחור את דרגת הקושי)
משחק מרוץ מכוניות  -סדר מספרים מהגדול/הקטן ביותר
משחק אינטראקטיבי  -תפזורת בתחום הרבבה
משחק מרוץ סירות -מיהו הגדול ביותר (תרגול "גדול מ" " -קטן
מ")

המבנה העשרוני
ופעולות החשבון

פעילויות אינטראקטיביות  -על ישר המספרים המבנה העשרוני
(ניתן לבחור את תחום המספרים)
דף עבודה -סדרות של מספרים ש"הקפיצות" ביניהם שוות
דף עבודה -סדרות של מספרים ומלבן מספרים
משחק לימוד ותרגול -לוח כפל
משחק הבתים -תרגול כפל וחילוק (ההוראות בשפה האנגלית)
פעילות אינטראקטיבית משחק זיכרון  -חילוק בתחום ה 100 -
דף עבודה -איזה ביטוי מתאים
דף עבודה -גלה מי אני?
דף עבודה -כפולה זוגי ואי זוגי
דף עבודה -השלימו את שורת הכפל
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קישור לפעילות
הוראות והסבר לפעילות על מספר קסם בלוח חיבור
דף עבודה -פירמידות חיבור וחיסור
דף עבודה -השלמת מספרים לתוצאות נתונות
דף עבודה  -השלמת מספרים ופעולות חשבון
דף עבודה -חיבור חיסור וכפל
דף עבודה -מי לפני ומי אחרי
דף עבודה -שבצו את המספר המתאים

המבנה העשרוני
ופעולות החשבון

תרגול אינטראקטיבי -עיגול מספרים לעשרות ואומדן תוצאות
תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום (בדיקה עצמית) ארבע פעולות
תרגול אינטראקטיבי -אומדן תוצאות ותובנה מספרית
תרגול אינטראקטיבי -גדול פי ...או גדול ב...קטן מ  ,קטן פי...
עוקב וקודם
תרגול אינטראקטיבי -סדר פעולות חשבון
תרגול אינטראקטיבי -חוק הפילוג בכפל
תרגול אינטראקטיבי -חוק הפילוג בחילוק
דף עבודה -שאלות מילוליות
דף עבודה -שאלות מילוליות ונימוק
דף עבודה-חיבור שאלות לסיפור חשבוני נתון
דף עבודה -שאלות מילוליות בחנות הצעצועים
דף עבודה -שאלות מילוליות הידעת ש...
חידה אינטראקטיבית  -מפת האוצר
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דף עבודה -היקפים וסימטריה שקופית
לאזן את כפות המאזניים  -משחק
דף עבודה -סרטוט מצולעים עפ"י תנאים
דף עבודה -תרגילים בתחום המאה ומדידה בסרגל
תרגול אינטראקטיבי -מצולעים וזוויות נכון או לא נכון
תרגול אינטראקטיבי -סוגי קוים ,זוויות ,משולשים ומרובעים
תרגול אינטראקטיבי -סוגי זוויות
גיאומטריה ומדידות

פעילות אינטראקטיבית (ליווי הסבר ע"י סרטון) ָמהֵ ן ָזוִּיֹות וְלָ ָמה
הֵ ן כֹּל כְָך חֲ ׁשּובֹות
תרגול אינטראקטיבי -השוואת גדלים בין זוויות
תרגול אינטראקטיבי -זוויות תרגול וחזרה
תרגול אינטראקטיבי -חזרה על מושגים סוגי קווים
משחק הטנגרם-הרכבת צורות גיאומטריות
משחק אינטראקטיבי איזו תמונה מסתתרת -זהו מצולעים וזוויות
תרגול אינטראקטיבי -שברים יסודיים א' (חצי ,רבע ושליש)

שברים פשוטים
ְסֹודּיִ ים)
תרגול אינטראקטיבי -שברים יסודיים ב' ( ְׁשבָ ִרים י ִ
משחקים אינטראקטיביים
לתלמידים עם הורים ועוד

פעילויות שכייף לעשות בבית

דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים (בעברית ובערבית)
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