משרד החינוך מחוז מרכז
ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים
לתלמידי כיתה א'

תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה ,המיועד
לתלמידי כיתה א' תשפ"א
תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה א' בגישה מתמטיקה בכיף מי רוצה לשחק?
מה בתלקיט ,משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע :תרגול,
אתגר והעשרה במתמטיקה (בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים).

קישור לפעילות

נושא הלימוד

משחק אינטראקטיבי בנושא  -מספרים טבעיים בעשרת ראשונה:
משחקים בדומינו  -פעילויות חקר והעשרה
פעילות אינטראקטיבית :בחנות המשחקים  -הכרת המספרים 11 -20
דף עבודה :הכרת המספרים
דף עבודה :התאמת כמות למספר
דף עבודה :התאמת כמות למספר ומספרים עד ה10 -
משחק אינטראקטיבי בנושא  -מספרים הטבעיים:
משחק מרוץ מכוניות  -סדר המספרים
המספרים הטבעיים
בתחום ה100 -

פעילות אינטראקטיבית בנושא  -מספרים טבעיים :סידור רצף מספרים עד ה20 -
דף עבודה :סידור מספרים ברצף
פעילות אינטראקטיבית:
סדרו את המספרים על הרצף עד ה ,10-ה ,20-ה 100-ועשרות שלמות
דף עבודה בנושא  -פעולות החשבון :השוואת מספרים
משחק אינטראקטיבי :התאמת כמות למספר
משחק אינטראקטיבי :התאמת כמות למספר
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קישור לפעילות

נושא הלימוד

דף עבודה :מגוון משימות -במספרים טבעיים ופעולות החשבון
דף עבודה :סדרות ולוח החיבור
פעילות אינטראקטיבית :סדרות חשבוניות  -חלק א'
פעילות אינטראקטיבית :סדרות חשבוניות  -חלק ב'
פעילות אינטראקטיבית במספרים טבעיים :מספרים זוגיים ואי-זוגיים בתחום ה30 -
משחק אינטראקטיבי :חיבור וחיסור עד 10
משחק אינטראקטיבי :חיבור וחיסור עד 10
פעולות החשבון
במספרים טבעיים

משחק אינטראקטיבי בפעולת החשבון חיבור וחיסור:
משחק הדרקונים – תרגילי חיבור וחיסור
משחק אינטראקטיבי בנושא  -פעולת החשבון חיבור :משחק הכרישים – תרגילי חיבור
דף עבודה ומשחקים אינטראקטיביים :חיבור וחיסור עד ה10 -
דף עבודה :מגוון פעילויות  -תרגילי חיבור ,אי שוויוניים ושאלה מילולית
דף עבודה :מגוון משימות  -פעולות החשבון ותובנה מספרית
דף עבודה :מגוון משימות  -פעולות החשבון ומציאת חוקיות
משחק אינטראקטיבי :חיבור וחיסור עד 20
משחק אינטראקטיבי :חיבור וחיסור עד 20
דף עבודה :פעולות החשבון  -תרגילי חיבור וחיסור עם נעלמים
דף עבודה :שאלות מילוליות דו שלביות
דף עבודה :פעולות החשבון -חקר מספרים ותרגילי חיבור וחיסור

השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה-למידה בלבד

2

משרד החינוך מחוז מרכז
ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים
לתלמידי כיתה א'

קישור לפעילות

נושא הלימוד

פעילות אינטראקטיבית :משמעות הכפל
פעילות אינטראקטיבית – פעולות החשבון :חצי של מספר-חצי של  8שווה ל...
פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון  -חיבור וחיסור בתחום ה10-
פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון  -חיבור וחיסור בתחום ה10-
פעולות החשבון
במספרים טבעיים

פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון – השלמה ל 20 -ללא שבירת עשרת
פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון  -חיבור בתחום ה 20 -ללא שבירת עשרת
פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון  -חיבור וחיסור  -השלמה ל10 -
פעילות אינטראקטיבית :פעולות החשבון  -חיבור וחיסור בתחום ה20 -
משחק אינטראקטיבי :טריו -חיבור וחיסור עד ה20 -
משחק לזוגות :משחק קלאס  -זוגי אי-זוגי (הנחיות למשחק)

דף עבודה בנושא  -צורות גאומטריות:
מגוון משימות  -תרגילי שרשרת וזיהוי משולשים
דף עבודה :מגוון משימות  -זיהוי שמות מצולעים ,תרגילי חיבור וחיסור עם נעלמים
דף עבודה :מגוון משימות  -חיבור וחיסור בתחום ה 10-והשלמת מצולעים
גאומטרייה ומדידות

דף עבודה :מגוון משימות  -זיהוי מצולעים ופיתוח תובנה מתמטית
דף עבודה :זיהוי ושיום מצולעים ,השוואת מספרים
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -צורות גאומטריות:
מצולע או לא מצולע זאת השאלה?
פעילות אינטראקטיבית :מדידות אורך  -מה ארוך יותר ?
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קישור לפעילות

נושא הלימוד
גאומטרייה ומדידות

משחקים
אינטראקטיביים
לתלמידים עם
הורים ועוד

פעילות אינטראקטיבית :מדידות אורך  -מה גבוה יותר ?
פעילות של כייף לעשות בבית

דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים (בעברית ובערבית)
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