
 
  יםיסודיבבתי הספר הצוות ההדרכה וחינוך המתמטי הממונה על ה - דליה חן

 מחוז מרכז  משרד החינוך 

 
 

1 

 

 תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה א' בגישה מתמטיקה בכייף
מה בתלקיט ?מי רוצה לשחק  

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

 נושא הלימוד

 

 לפעילותקישור 

 

 

 

 מספרים טבעיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  הכרת מספרים

 

 
 הכרת המספרים -דף עבודה

 
  למספר כמות התאמת -עבודה דף

 
 10 עד ומספרים למספר כמות התאמת -עבודה דף

 
  התאמת שם למספר

 
  התאמת כמות למספר

 
  זיהוי וצביעת מספרים

 
  סידור רצף מספרים

 
 סידור מספרים ברצף -דף עבודה 

 
     javaדרוש – 10משחק זיכרון עד 

 
  מניית מספרים

 
  2מניית מספרים 

 
  מספרים שכנים

 
  משחק הטלפון להכרת מספרים

 
  התאמת כמות למספר

 

http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?catalogid=118
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
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=662
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=673
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=647
http://www.cet.ac.il/gamba/Games3.asp
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise4.pdf
http://www.cet.ac.il/gamba/Games.asp
http://www.bonbi.co.il/lgames/1to9/bonbi1to9.html
http://www.bonbi.co.il/lgames/bonbibinumber1.html
http://www.bonbi.co.il/lgames/bingo/8/bingoNumbersBW.html
http://www.bonbi.co.il/lgames/bonbiphonegame.html
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=768
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 נושא הלימוד

 

 לפעילותקישור 

 

 

 

 

 

 

 

 מספרים טבעיים

 

  משחק מניית קוביות
 

  התאמות מספר לכמות
 

 השלימו את המספרים סמן גדול קטן שווה -דף עבודה

 
 תרגול של העשרת הראשונה -דף עבודה

 
 תרגול בועות של מספרים -דף עבודה

 
  20סידרה חשבונית עד 

 
 'ב 20סדרה חשבונית עד 

 
 סדרות של מספרים -דף עבודה

 

 
 סדרות סדרות -דף עבודה

 

 

 

 

 

פעולות במספרים 

 טבעיים

 

 

 

 

 

 
  ארנב חיבור

 
  חיסור בעשרת ראשונה

 
  חיסור בעשרת שנייה

 
 חיבור וחיסור של מספרים -דף עבודה

 

 
 תרגול של חיבור חיסור ושאלה מילולית -דף עבודה

 
 חקר מספרים -דף עבודה

 
  משחקי חיסור

 
  20משחקי חיבור וחיסור עד 

 
 משחק חיבור בעשרת שנייה

 
 

  אתר 9-1כפל 
 

 פעולות במספרים -דף עבודה
 

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=796
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=666
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade1exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/oldsite/south/heb/grade1page13.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=794
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=794
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
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=814
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=665
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=759
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/oldsite/south/heb/grade1page14.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=815
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1172
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=777
http://www.bonbi.co.il/lgames/bingo/9/bingoMatKefel.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page2heb.pdf
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 נושא הלימוד

 

 לפעילותקישור 

 

 

 

פעולות במספרים 

 טבעיים

 

 
 פעולות במספרים- 2דף עבודה 

 

 
 תכונות מספרים -דף עבודה

 

 
 שאלות מילוליות -דף עבודה

 

 מספריםחקר של  -דף עבודה
 

 

 שעון –אומטריה ג

 

 
 משחקים בנושא השעון

  משחק התאמת מספרים לשעון

 
   JAVAאנגלית דרוש -משחק התאמת צורות 

 
  צורות גיאומטריות

 
 התאמת כדורים למשולשי צבע

 
  סודוקו צורות

 
 הקיפו את המשולשים -דף עבודה

 
 זיהוי מצולעים -דף עבודה

 
 טנגרם -אינטראקטיבי משחק

 

 
 למצולעיםהשלמה  -דף עבודה

 
 מצולעים -דף עבודה 

 
 בכל מצולע? קדקודיםכמה  -דף עבודה

 משחקים אינטראקטיביים
לתלמידים עם הורים 

 ועוד
 בבית לעשות כייף של פעילות

 

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade1page4heb.pdf
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
http://www.bonbi.co.il/bonbilearntime.html
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=695
http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/
http://www.bonbi.co.il/lgames/bonbihlshapes.html
http://www.bonbi.co.il/lgames/BonbiColorBall.html
http://www.bonbi.co.il/lgames/suduku/bonbisuduku4-shapes.html
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/games/java6.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
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade1.pdf

