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

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

 

 
 הלימוד נושא

 

 
 לפעילות קישור

 
 
 

 מספרים טבעיים

 השוואת מספרים בתחום המליון

  המספר הגדול ביותר בפירמידה

 תשבץ מספרים ראשוניים

  ליוןימספרים בתחום המ

  מספריםתיאור 

 והמילים במספרים כתבו -עבודה דף

 בספרות  כתבו-עבודה דף

 ?המטרה מה -אינטראקטיבית פעילות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פעולות במספרים טבעיים
 
 
 
 
 

 1 -וה  0 -תכונות ה 

  כפל מספרים בסדרות חשבוניות

 מספרים בכפל וחילוק

  משחקי כפל וחילוק

  השוואת תרגילי כפל

  פעילויות בלוח כפל

  שאלות מתמטיות

   שאלות השוואה בכפל

 בדילוגים ספירה -עבודה דף

 וחיסור לחיבור קודמים וחילוק כפל -עבודה דף

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1127
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=730
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=845
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=99
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=92b832b5-935e-4c4e-a797-149e26827aa0&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java31.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=711
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekercomputer8/heker8.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?catalogid=98&topcategory=33
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker11heb.pdf
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=cb525c10-c22f-4cf8-8e27-6cde5d22a6bc&lang=1#TabIndex=0&sOpenLinkIn=New
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=1e752662-d999-42f7-89c9-81702ec9012f&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue2/jean_albert.pdf
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=f842ad11-1a55-4dcb-9b94-05a78c6b5455&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise5.pdf
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 הלימוד נושא

 

 
 לפעילות קישור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פעולות במספרים טבעיים

 במאונך פתרו -עבודה דף

 עוקבים מספרים -עבודה דף

 פה-חשבו בעל-דף עבודה

 המתאימות הספרות את שבצו -עבודה דף

 21-ל השלם -אינטראקטיבית פעילות

 ...ל קרובי הכ אחד בקו ארבע -אינטראקטיבית פעילות

 ההפרשים משחק -אינטראקטיבית פעילות

 מהיר חישוב -אינטראקטיבית פעילות

 שרשרת תרגילי המתרגלים משחקים -אינטראקטיבית פעילות

 פעולות וסדר

 ומכפלות גורמים -אינטראקטיבית פעילות

 
 
 
 

 שברים פשוטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שברים פשוטים

  צלליות שברים פשוטים

  החלקים -שברים פשוטים 

 1 -משחקים בשברים פשוטים גדולים וקטנים מ

  משחקים בשברים פשוטים

  חלק משלם חיבור וחיסור

  שברים חלק מכמות

  שברים שווים לחצי

  משחק פעולות בשברים פשוטים

  חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים

 והסבירו><=  כתבו -עבודה דף

 שבר כל בקו חברו -עבודה דף

 שאלות מילוליות
 מילוליות שאלות-עבודה דף

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4page12.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java22.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java21.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java19.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java14.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java3.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=848
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=849
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1251
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=94
http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/main.html
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=d42d61a6-da6b-4ff3-a6d8-35670262e349&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=176d0c13-c74c-4b91-8f08-fba641522fd6&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=a6165857-ded1-4b84-a230-967e07d3561c&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=716a92e9-10ec-4b1a-9ca8-19dd1edc7fc0&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise2.pdf
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 הלימוד נושא

 

 
 לפעילות קישור

  שאלות מילוליות -2עבודה דף 

 
 

 גאומטרייה ומדידות
 

  מרובעים -הזיכרון 

  התאמת שם לצורות גיאומטריות

  השוואת נפחים -כדורסל 

  קווי סימטריה שיקופית

  מטריהמשחקים בגיאו

  בניית מרובעים על ידי אלכסונים

  הרכבת טרפזים

  הרכבת מקביליות

  ריצוף מצולעים

 מצולעים, קטעים בעזרת חברו -עבודה דף

 ועוד ימטריהס קווי -עבודה דף

 סרטוט -עבודה דף

 ועוד מרובע סרטטו - עבודה דף

 וגופים פאות -עבודה דף

 הצורה שטח מה -עבודה דף

 והיקפים שטחים חקירת -אינטראקטיבית פעילות

 םרטנג -אינטראקטיבית פעילות

 משחקים אינטראקטיביים
 לתלמידים עם הורים ועוד

 בבית לעשות כייף של פעילויות

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise3.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=790
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=847
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1184
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1195
http://www.hashbacha.org/items.asp?topcategory=33&catalogid=97
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=a05c3b48-9a2a-4082-aa05-9bd6036f8f35&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=c888848c-f9ec-4285-9a5a-e6e971beb391&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=ff609708-bfbc-4353-9d1c-ec812330df26&lang=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=d7c318ee-9818-4234-9f41-4ea307ddab63&lang=1#TabIndex=0
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade4page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/oldsite/south/heb/grade4page13.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/java13.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/games/helping_your_children_with_math_grade4.pdf

