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

תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה ,המיועד
לתלמידי כיתה ו' תשפ"א
תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה ו' 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 לפעילויות
משחק בנושא צרכנות נבונה :שר המטבעות
פעילות חווייתית לבניית תפריט בריא ולתרגול מציאת חלק
מכמות :איזה מאכל בא בחשבון?
משחק בנושא  -חזקות :חזקות בכוורת
דף עבודה :חידות בנושא כסף
דף עבודה :חקר במספרים
דף עבודה :תובנה בפעולות בשברים ובמספרים טבעיים

פעולות במספרים טבעיים,
שברים ,מספרים עשרוניים,
אחוזים ויחס

דף עבודה :פעולות בטבעיים ושברים פשוטים
דף עבודה :מגוון משימות בשברים
דף עבודה :אומדן בפעולת החיבור בשברים פשוטים
דף עבודה :אומדן בארבע פעולות חשבון בשברים פשוטים
דף עבודה :מגוון משימות -במספרים טבעיים ובשברים פשוטים
דף עבודה :מגוון משימות -במספרים טבעיים ,בשברים פשוטים
ויחסי הכלה במשפחת המרובעים .מתאימים

דף עבודה :מגוון משימות -בשברים
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1

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

קישור לפעילויות

נושא הלימוד

פעילות אינטראקטיבית :חילוק שברים פשוטים
פעילות אינטראקטיבית:
חילוק מספרים עשרוניים על ידי חילוק ארוך
הערה :הפעילות מלווה בסרטון
תשבץ להדפסה :פעולות בשברים עשרוניים
פעילות אינטראקטיבית :חיבור וחיסור שברים פשוטים ועשרוניים
הערה :שני סוגי השברים באותו תרגיל.
דף עבודה :מגוון משימות -במספרים טבעיים ובשברים
פעילות אינטראקטיבית :שברים בצורות  -חלקו לפי האחוז
פעולות במספרים טבעיים,
שברים ,מספרים עשרוניים,
אחוזים ויחס

פעילות אינטראקטיבית בנושא  -מציאת הכמות החלקית באחוזים:
שפריץ מיץ
פעילות אינטראקטיבית :הפיכת שברים פשוטים לאחוזים
פעילות אינטראקטיבית מסכמת בנושא  -אחוזים:
בחן את עצמך באחוזים
דף עבודה בנושאים  -שאלות מילוליות באחוזים מחיי היום יום:
הייתכן?
דף עבודה בנושאים  -מדידות משקל ושברים :מסע בין כוכבים
פעילות אינטראקטיבית:
סדרות במספרים גדולים בשברים פשוטים ובעשרוניים
דף עבודה בנושא  -הקטנה באחוזים :מכונות צילום מקטינות
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קישור לפעילויות
דף עבודה:
פעילויות תובנה בכפל מספרים טבעיים ושברים עשרוניים
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -אחוזים בחיי היום יום:
אחוזים  -איך זה קשור לנייד שלי?
משחק אינטראקטיבי ליחיד/זוגות :מגלים את ישראל במספרים
משחק אינטראקטיבי ליחיד/זוגות המדמה חצר פעילה:
מספרים עשרוניים
משחק אינטראקטיבי ליחיד/זוגות:
מרכיבים גביעי מספרים – מספרים ראשוניים

פעולות במספרים טבעיים,
שברים ,מספרים עשרוניים,
אחוזים ויחס

משחק אינטראקטיבי לארבעה משתתפים:
מתרגלים חיסור במספרים עשרוניים – משחק המרה
משחק אינטראקטיבי לארבעה משתתפים :סימני התחלקות
משימת חקר אינטראקטיבית בנושא סימני התחלקות:
סכומים כמכפלות
פעילות אינטראקטיבית בנושאים  -חישוב קנה מידה ,פתרון בעיות
תנועה ומציאת קנה מידה :קנה מידה – נחל רפאים
דף עבודה בנושא  -שאלות מילוליות:
מגוון משימות – בשברים והיקף מעגל.
דף עבודה בנושא  -שאלות מילוליות :מגוון משימות  -בשברים
דף עבודה בנושא  -שאלות מילוליות:
מגוון משימות  -בשברים ,שטח והיקף מלבן

דף עבודה בנושא  -שאלות מילוליות:
מגוון משימות -בשברים ובמספרים טבעיים
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פעילות אינטראקטיבית :הרכבת מקביליות ממשולשים
הערה :ניתן לבחור את דרגת הקושי
דף עבודה  -פעילות אינטגרטיבית המקושרת לחיי היום יום ,כוללת
מספרים גדולים ,שברים ומדידות :יערות בארץ ישראל
דף עבודה :משפחת המרובעים
פעילות חווייתית ומאתגרת בנושא – מרובעים ,יצירת ריבועים
גדולים מריבועים קטנים ,על פי תנאים :ריבועים בצבעים

גאומטרייה ומדידות

פעילות חקר :שטח מרובע שאלכסונים מאונכים

משימה אינטראקטיבית לסכום נושא המעגל והעיגול – מושגים
וחישובים :מעגל ועיגול
פעילות אינטראקטיבית :גופים ופריסות
פעילות אינטראקטיבית :גופים  -תיבה וקובייה
הערה :לתשובה שגויה יש הסבר
פעילות אינטראקטיבית :נפח תיבות
הערה :לתשובה שגויה יש הסבר
פעילות אינטראקטיבית :גופים ונפחים כמה קוביות יש ב...
חזרה על מושגי בסיס.
פעילות אינטראקטיבית בנושא  -שטחים והיקפים של מצולעים
הבנויים ממלבנים :מלבן וריבוע היקף ושטח
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דף עבודה :מגוון משימות בנושאים :ממוצע ,חוק הפילוג ,חלוקת
משולש למשולשים שווי שטח באמצעות גובה.
דף עבודה :מגוון משימות בנושא :קובייה ,שברים פשוטים ,ממוצע
גאומטרייה ומדידות
משחק אינטראקטיבי בנושא  -מושגים הקשורים לעיגול ומעגל:
סביב למעגל
הערה :המשחק מיועד לזוג
פעילויות ומשחקים
אינטראקטיביים

פעילויות של כייף לעשות בבית

לתלמידים עם הורים ועוד

דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים (בעברית ובערבית)

פעילויות חזרה לתלמידי כיתה ו' לקראת המעבר לכיתה ז'
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