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ִׁשעּור ֶחְׁשּבֹון ְלִכָּתה א
נֹוֵׂשא ַהִּׁשעּור: ִמְסָּפִרים זּוִגּיִים וְִאי-

זּוִגּיִים

נָא ִהְצַטּיְדּו ְּבַדִּפים, ִּבְכִלי ְּכִתיָבה ּוַבֲעֵרָמה ְקַטּנָה ֶׁשל ַּגְרִעינִים

ִעם ַהּמֹוָרה: ִּבְלָהה ֶּבן-ָּדוִד



ָמה נְִלָמד ַהּיֹום?

ְׁשֵאָלה ְקַטָּנהַנְתִחיל ב...

ָמה ֵהם ִמְסָּפִרים זּוִגִּיים וְִאי-זּוִגִּייםַנְמִׁשיְך ְּבְלַגּלֹות...

ֲחִקיַרת ַּכּמּויֹות ֶׁשל ַּגְרִעיִניםִנְתַנֶּסה ב...

ֶאת ַהֶּיַדע ֶׁשָּלנּו ַעל ִמְסָּפִרים ּוְלַבּסֹוף ְנַסֵּכם...
זּוִגִּיים וְִאי-זּוִגִּיים



ָמה ְלָהִביא ַלִּׁשעּור?



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף

 ָמה ִמְסַּפר ַהַּביִת ֶׁשָּלֶכם? 

ּוָמה ִמְסַּפר ַהַּביִת ֶׁשל ַהְּׁשֵכנִים ֶׁשָּלֶכם?...

Leah Kelley

Jessica Bryant



ָמה ֲאנְַחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים?

 

0, 2, 4, 6, 81, 3, 5, 7, 9

ִמְסָּפר זּוִגי: ִמְסָּפר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַסֵּדר אֹותֹו ְּבזּוגֹות אֹו ִּבְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ָׁשוֹות

ִמְסָּפר ִאי-זּוִגי: ִמְסָּפר ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ְלַסֵּדר אֹותֹו ְּבזּוגֹות אֹו ִּבְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ָׁשוֹות
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ַעְכָׁשיו לֹוְמִדים.



ִּתְרּגּול
ְקחּו ָלֶכם ַּגְרִעיִנים וְַנּסּו ְלַהְפִריד אֹוָתם ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות 

ָׁשוֹות:
20 ַּגְרִעיִנים 

25 ַּגְרִעיִנים 

29 ַּגְרִעיִנים 

32 ַּגְרִעיִנים



ִּפְתרֹון
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ֶהְמֵׁשְך ִּתְרּגּול.
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ֶהְמֵׁשְך ִּתְרּגּול.
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ְמַסּיְִמים ּוְמַסְּכִמים

ִמְסָּפִרים 
זּוִגִּיים 

ִמְסָּפִרים ִאי-
זּוִגִּיים

שבילים פלוס 2 : מדריך למורה (תשע"ה – 2014). עמ' 121. תל אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף

 ָמה ִמְסַּפר ַהַּביִת ֶׁשָּלֶכם? 

ּוָמה ִמְסַּפר ַהַּביִת ֶׁשל ַהְּׁשֵכנִים ֶׁשָּלֶכם?

Leah Kelley

Jessica Bryant



ַמְמִׁשיִכים ְלַתְרֵּגל

ְמַׂשֲחִקים יָם-יַָּבָׁשה!

Mia von Steinkirch, PhD, MSc

קֹוְפִצים ְּבֶחֶבל!
Robert fairchild
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