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ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון ְלִכָּתה 
נֹוֵׂשא ַהִּׁשעּור: ְּבָעיֹות ִמּלּוִלּיֹות ְּבִׁשָּׁשה ְצָעִדיםב'

ִעם ַהּמֹוָרה: ִּבְלָהה ֶּבן 
ָּדוִד

כל הבעיות המילוליות במצגת זו מתוך שבילים פלוס 5 (תשע"ה – 2014). עמ' 159. תל אביב: מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית



ָמה נְִלָמד ַהּיֹום?

ִחיָדה ְקַטָּנה!ַנְתִחיל ב...
monsterbraingames

ִׁשָּׁשה ְצָעִדים ְלִפְתרֹון ְּבָעיֹות ִמּלּוִלּיֹותַנְמִׁשיְך ְּבְלַגּלֹות...

ִּפְתרֹון ְׁשֵּתי ְּבָעיֹות ִמּלּוִלּיֹותִנְתַנֶּסה ב...
שבילים פלוס 5 (תשע"ה – 2014). עמ' 159. תל 

אביב: מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ֶאת ֵׁשֶׁשת ַהְּצָעִדים ֶׁשל ָּכל ְּבָעיָה ִמּלּוִליתּוְלַבּסֹוף ְנַסֵּכם...



ָמה ְלָהִביא ַלִּׁשעּור?

Andrea Piacquadio



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף



ָמה ֲאנְַחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים?

ִלְקרֹא ְּבִעְבִרית!!
ִׁשעּור ִעְבִרית!!

ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון!!

ָמה ַהִּסּפּור ּוָמה ַהְּׁשֵאָלה??



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ִראׁשֹון: קֹוְרִאים ּוְמַסְּמִנים ֶאת ַהְּׁשֵאָלה

כל הבעיות המילוליות במצגת זו מתוך שבילים פלוס 5 (תשע"ה – 2014). עמ' 159. תל אביב: מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ֵׁשִני: ּכֹוְתִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים

ְסָפִרים ַּׁשּיִָכים ְלִסְפִרּיַת ַהִּכָּתה



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ְׁשִליִׁשי: קֹוְרִאים ֶאת ַהִּסּפּור ּוְמִביִנים אֹותֹו



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ְרִביִעי: ַמֲחִליִטים ֵאיזֹו ְּפֻעָּלה ַמְתִאיָמה: ִחּבּור אֹו ִחּסּור?



ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ֲחִמיִׁשי: ִנְרׁשֹם ֶאת ַהַּתְרִּגיל וְִנְפּתֹר
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ַעְכָׁשו לֹוְמִדים

ַצַעד ִׁשִּׁשי: ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה

73



ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַצַעד ִראׁשֹון: 
קֹוְרִאים ּוְמַסְּמִנים 

ֶאת ַהְּׁשֵאָלה



ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַעּמּוִדים ָעָליו ִלְקרֹא

ַצַעד ֵׁשִני: 
ּכֹוְתִבים ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה 
ַּבָּמקֹום 

ַהַּמְתִאים



ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַצַעד ְׁשִליִׁשי: 
קֹוְרִאים ֶאת 

ַהִּסּפּור 
ּוְמִביִנים אֹותֹו



ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַצַעד ְרִביִעי: 
ַמֲחִליִטים ֵאיזֹו 

ְּפֻעָּלה ַמְתִאיָמה: 
ִחּבּור אֹו ִחּסּור?



ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַצַעד ֲחִמיִׁשי: 
ִנְרׁשֹם ֶאת 

ַהַּתְרִּגיל וְִנְפּתֹר
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ִּתְרּגּול

מתוך: שבילים פלוס 5 (תשע"ד – 2014). עמוד 159. תל אביב: מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 

ַצַעד ִׁשִּׁשי: 
ַמְׁשִליִמים ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה

6
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ְמַסּיְִמים ּוְמַסְּכִמים

ַצַעד ִראׁשֹון: קֹוְרִאים ּוְמַסְּמִנים ֶאת הְַּׁשֵאָלה•
ַצַעד ֵׁשִני: ּכֹוְתִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים•
ַצַעד ְׁשִליִׁשי: קֹוְרִאים ֶאת ַהִּסּפּור ּוְמִביִנים אֹותֹו•
ַצַעד ְרִביִעי: ַמֲחִליִטים ֵאיזֹו ְּפֻעָּלה ַמְתִאיָמה: ִחּבּור אֹו ִחּסּור?•
ַצַעד ֲחִמיִׁשי: ִנְרׁשֹם ֶאת ַהַּתְרִּגיל וְִנְפּתֹר•
ַצַעד ִׁשִּׁשי: ַמְׁשִליִמים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה•



ְמַסּיְִמים ְּבֵכיף



ַמְמִׁשיִכים ְלַתְרֵּגל
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