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

תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה,
המיועד לתלמידי כיתה ג' תשפ"א
תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה ג' 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).
נושא הלימוד

קישור לפעילות
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -המבנה העשרוני בתחום הרבבה:
בעקבות האוצר האבוד
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -פעולות החשבון:
חילוק עם שארית
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -חקר נתונים:
"חקר נתונים :ייצוג נתונים ,ניתוחם והסקת מסקנות"
משחק אינטראקטיבי בנושא  -סדר המספרים :
מרוץ מכוניות -סידור מספרים מהמספר הגדול ביותר לקטן /
מהמספר הקטן ביותר לגדול

המבנה העשרוני ופעולות החשבון

משחק אינטראקטיבי בנושא  -ההשוואה בין מספרים בתחום
הרבבה :מרוץ סירות " -גדול מ" "קטן מ" "שווה"
דף עבודה :מגוון משימות בנושא -כפל ,חילוק וסדרות
דף עבודה :סדרות מספרים
משחק אינטראקטיבי :משחק בנושא חילוק
הערה :הוראות באנגלית קלה
דף עבודה בנושא  -משמעות הכפל :התאמת תרגיל
דף עבודה :בנושא פעולות חשבון ותשבץ מספרים
דף עבודה :שאלות מילוליות בנושא מספרים שלמים
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נושא הלימוד

קישור לפעילות
דף עבודה :סדרות מספרים
משחק פעילות חקר בנושא  -מספרים טבעיים :מספרי קסם
דף עבודה :פירמידות המספרים בנושאים  -חיבור וחיסור
דף עבודה :מגוון משימות -סדר פעולות וסוגי משולשים
דף עבודה:
מגוון משימות -פעולות החשבון וגאומטרייה
דף עבודה :מגוון משימות  -חיבור ,חיסור וכפל
דף עבודה :משוואות תרגילים וגאומטרייה

המבנה העשרוני ופעולות החשבון

דף עבודה :מגוון משימות  -פעולות החשבון וסוגי זוויות
תרגול אינטראקטיבי:
משימת סיכום בנושא  -ארבע פעולות החשבון
תרגול אינטראקטיבי :אומדן ותובנה מספרית
תרגול אינטראקטיבי בנושא  -מספרים טבעיים:
מושגים במתמטיקה -גדול פי ...או גדול ב...קטן מ  ,קטן פי...
עוקב וקודם
תרגול אינטראקטיבי :סדר פעולות החשבון
תרגול אינטראקטיבי :חוק הפילוג בכפל
תרגול אינטראקטיבי :חוק הפילוג בחילוק
דף עבודה :שאלות מילוליות בחיבור ותובנה מספרית
דף עבודה:
מגוון משימות  -פעולות החשבון ,סימני פעולה ושאלות מילוליות
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נושא הלימוד

קישור לפעילות
דף עבודה :שאלות מילוליות ותובנה מספרית
דף עבודה :שאלות מילוליות והתרגילי שרשרת
משחק אינטראקטיבי בנושאים -חיבור וחיסור בתחום
ה 100 -וה :1000 -טריו  -חיבור וחיסור
משחק אינטראקטיבי בנושאים  -כפל וחילוק :טריו  -כפל וחילוק
פעילות אינטראקטיבית בנושאים  -כפל וחילוק:
מכונות הקסמים של דן המדען

המבנה העשרוני ופעולות החשבון

תרגול אינטראקטיבי בנושא  -לוח הכפל:
לקראת שליטה בלוח הכפל
פעילות אינטראקטיבית בנושא תרגול חיסור עד ה:100 -
מתרגלים חיסור עד ה – 100 -משחק המרה
פעילות אינטראקטיבית בנושא תרגול חיסור עד ה:1000 -
מתרגלים חיסור עד ה – 1,000 -משחק המרה
פעילות אינטראקטיבית בנושא – פעולות החשבון מספרים
עוקבים :סכומם של מספרים עוקבים
דף עבודה:
מגוון משימות  -היקפים ,סימטריה ושאלה מילולית בנושא כסף
דף עבודה :מגוון משימות  -שטחים והיקפים של מצולעים ופעולות
החשבון חיסור וכפל

גאומטרייה ומדידות

דף עבודה:
מגוון משימות  -מבנה עשרוני ,פעולות חיבור ,חיסור ומדידות
אורך
תרגול אינטראקטיבי :מצולעים וזוויות
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נושא הלימוד

קישור לפעילות
תרגול אינטראקטיבי בנושא  -מצולעים:
מיון סוגי זוויות ,משולשים ומרובעים
תרגול אינטראקטיבי :מיון סוגי זוויות
תרגול אינטראקטיבי בנושא  -זוויות :מהן זוויות?

גאומטרייה ומדידות

תרגול אינטראקטיבי בנושא  -זוויות :חלק ב'  -מיון של זוויות
תרגול אינטראקטיבי :חלק ג'  -מיון של זוויות
תרגול אינטראקטיבי :מיון קווים
פעילות אינטראקטיבית:
מיון סוגי משולשים לפי צלעות וזוויות  -עיר המשולשים
פעילות אינטראקטיבית :סימטריה  -שיקוף והזזה
תרגול אינטראקטיבי בנושא  -משמעות השבר הפשוט:
שברים פשוטים חלק א'  -חצי ,שליש ,רבע

השבר הפשוט

פעילויות ומשחקים
אינטראקטיביים
לתלמידים עם הורים ועוד

תרגול אינטראקטיבי בנושא  -משמעות השבר הפשוט:
שברים פשוטים חלק ב' – איזה שבר זה?

פעילויות שכייף לעשות בבית

דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים (בעברית ובערבית)
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