
 
מרכזך מחוז ו משרד החינ  

      ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים               

 ' ולתלמידי כיתה           

 
 

 השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה- למידה בלבד  1
 
 

   ,תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה 

 ג פ"תש  'ותה ימיועד לתלמידי כה
   ? מי רוצה לשחק  ' בגישה מתמטיקה בכיףותלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה 

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

 

 נושא הלימוד  קישור לפעילויות 

  ר המטבעות שמשחק בנושא צרכנות נבונה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעולות במספרים טבעיים, 
שברים, מספרים עשרוניים, 

 אחוזים  

 

 

 

 

 

 

 

פעילות חווייתית לבניית תפריט בריא ולתרגול מציאת חלק 
   איזה מאכל בא בחשבון?מכמות: 

   חזקות בכוורתחזקות:  -משחק בנושא 

 נושא כסףחידות בדף עבודה: 

 חקר במספרים דף עבודה: 

   במספרים טבעייםתובנה בפעולות בשברים ו דף עבודה:  

   פעולות בטבעיים ושברים פשוטים דף עבודה:  

  םשבריב  משימותמגוון דף עבודה:  

  פשוטים  שבריםב אומדן בפעולת החיבורדף עבודה: 

  פשוטים שבריםב אומדן בארבע פעולות חשבוןדף עבודה: 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%9b%d7%9c-%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6page12.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening23.htm
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 נושא הלימוד  קישור לפעילויות 

   פשוטים שבריםבמספרים טבעיים וב -מגוון משימותדף עבודה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעולות במספרים טבעיים, 
שברים, מספרים עשרוניים, 

 אחוזים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבעיים, בשברים פשוטים       מספריםב -מגוון משימותדף עבודה: 
 מתאימים  ויחסי הכלה במשפחת המרובעים. 

 שברים ב -מגוון משימותדף עבודה: 

 חילוק שברים פשוטים  פעילות אינטראקטיבית:

 פעילות אינטראקטיבית: 
 חילוק ארוך  ל ידיחילוק מספרים עשרוניים ע 

 הערה: הפעילות מלווה בסרטון 

 ים שרוניפעולות שברים ע להדפסה:תשבץ 

 חיבור וחיסור שברים פשוטים ועשרוניים פעילות אינטראקטיבית: 
 הערה: שני סוגי השברים באותו תרגיל.  

 שבריםוב  במספרים טבעיים -מגוון משימותדף עבודה: 

                                                                                                                       חוזיםאל הפיכת שברים פשוטים פעילות אינטראקטיבית: 

אחוזים:                             -פעילות אינטראקטיבית מסכמת בנושא 
 אחוזים  בחן את עצמך ב

 

שאלות מילוליות באחוזים מחיי היום יום:   -דף עבודה בנושאים 
   ? תכןיהי

 מסע בין כוכבים מדידות משקל ושברים:  -דף עבודה בנושאים 

פעילות אינטראקטיבית:                                                       

 סדרות במספרים גדולים בשברים פשוטים ובעשרוניים

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise1.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5b445a0c6b1e97321f15fe82/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/572dd735b11e4de77c0dd487/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/kesher_cham/shira/TASH6-a.DOC
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise10.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c76f650edfcac7681efc235/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/597c75e077b46d1e462a1450/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/597c75e077b46d1e462a1450/intro
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/HAITAHEN.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/MASA%20BEN%20KOHAVIM.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
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 נושא הלימוד  קישור לפעילויות 

 מכונות צילום מקטינותהקטנה באחוזים:  -דף עבודה בנושא 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעולות במספרים טבעיים, 
שברים, מספרים עשרוניים, 

 אחוזים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף עבודה:                                                                   
   פעילויות תובנה בכפל מספרים טבעיים ושברים עשרוניים

 אחוזים בחיי היום יום: -אינטראקטיבית בנושא  פעילות
   איך זה קשור לנייד שלי? -אחוזים  
 

   מגלים את ישראל במספריםליחיד/זוגות: נטראקטיבי אימשחק 
 

ליחיד/זוגות המדמה חצר פעילה:        אינטראקטיבי משחק 
   מספרים עשרוניים

 

   ליחיד/זוגות:                                   אינטראקטיבימשחק 
 מספרים ראשוניים   – יבים גביעי מספרים מרכ

לארבעה משתתפים:                       אינטראקטיבי משחק 
   משחק המרה –מתרגלים חיסור במספרים עשרוניים 

  סימני התחלקותלארבעה משתתפים:  אינטראקטיבימשחק 

בנושא סימני התחלקות:            אינטראקטיביתמשימת חקר 
  סכומים כמכפלות

 שאלות מילוליות:  -דף עבודה בנושא 
 היקף מעגל. ו  בשברים –משימות  מגוון  

 בשברים -משימות מגוון שאלות מילוליות:  -דף עבודה בנושא 

 שאלות מילוליות:   -דף עבודה בנושא 
 בשברים, שטח והיקף מלבן  -משימות מגוון 

 שאלות מילוליות:  -דף עבודה בנושא 
 בשברים ובמספרים טבעיים  -משימותמגוון  

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/Mehonot%20ZILUM-maktinot.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page4heb.pdf
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%90%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%9c%d7%99/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%aa-70-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%94/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise9.pdf
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 נושא הלימוד  קישור לפעילויות 

 הרכבת מקביליות ממשולשים :אינטראקטיבית פעילות
 הערה: ניתן לבחור את דרגת הקושי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גאומטריה ומדידות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילות אינטגרטיבית המקושרת לחיי היום יום, כוללת  -דף עבודה 
  יערות בארץ ישראל מספרים גדולים, שברים ומדידות: 

   משפחת המרובעיםדף עבודה: 

מרובעים, יצירת ריבועים   –א חווייתית ומאתגרת בנוש פעילות
 ריבועים בצבעים גדולים מריבועים קטנים, על פי תנאים:

  שטח מרובע שאלכסונים מאונכים חקר: פעילות

 תרגול אינטראקטיבי:
 פנים ושטח פריסה  - וקובייה  תיבה -גופים 

 :אינטראקטיבי תרגול
 נפח תיבות

 הערות: מלווה בסרטון הסבר, לתשובות שגויות יש הסברים. 

 גופים ופריסות  :אינטראקטיבית פעילות

 יה יתיבה וקוב -גופים  פעילות אינטראקטיבית:
 הערה: לתשובה שגויה יש הסבר 

 גופים ונפחים כמה קוביות יש ב...   פעילות אינטראקטיבית:
 חזרה על מושגי בסיס.

שטחים והיקפים של מצולעים   -פעילות אינטראקטיבית בנושא 
  מלבן וריבוע היקף ושטח    ממלבנים:הבנויים 

בנושאים: ממוצע, חוק הפילוג, חלוקת   משימותמגוון דף עבודה: 
 משולש למשולשים שווי שטח באמצעות גובה.

 בנושא: קובייה, שברים פשוטים, ממוצע  משימותמגוון דף עבודה: 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=051fc6ab-599c-4187-859d-27db0296c6ef&language=he&sitekey=ebag
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/integratives/integ8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo11heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/kedem/kedem4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/kedem/kedem4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening51/opening51.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5714736e45edd4913b34e68b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5714736e45edd4913b34e68b/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa/
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/57b59cdfcaf11be92f15791a/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c22368bedfcac7681eea137/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise5.pdf
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 נושא הלימוד  קישור לפעילויות 

מושגים   – לסכום נושא המעגל והעיגול  אינטראקטיבית משימה
 )העשרה( מעגל ועיגול :)נושא העשרה( וחישובים

 

 

ה ומדידות יגאומטר  

 הקשורים לעיגול ומעגלמושגים  -בנושא  אינטראקטיבי משחק 
   סביב למעגל: )נושא העשרה(

 )העשרה(  הערה: המשחק מיועד לזוג 

 פעילויות של כיף לעשות בבית
ומשחקים   פעילויות

 אינטראקטיביים 
 לתלמידים עם הורים ועוד 

 

 )בעברית ובערבית( כיתה ו'של לימוד  דפי חזרה ותרגול במגוון נושאי
 

 

 

 

 

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c3b450fedfcac7681eef818/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%92%d7%9c/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:sixth-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208

