
14.3יום המתמטיקה הבינלאומי  נקבע בתאריך 
המצוייןזהו מועד בינלאומי לא רשמי 

באוניברסיטאות במקור לכבוד יום הפאי       
(3.14.)

تاريخ عتبريُ و14.3يوم الّرياضيّات العالمي ُحّدد بتاريخ 
وإشارته  Pi Day-" يوم الباي"-عالمي وُسّمي ب

(3.14)  "

במדינות שונות בעולם מקיימים פעילויות  , ביום זה
.  במתמטיקה

وع  قيم العديد من الدول في هذا اليوم فعّاليّات بموضتُ 
.الّرياضيّات

نشطةوأقترحاتم  ملف 

رة شعبة أ جيل الطفولة المبك

وزارة التربية والتعليم



אנו בגני הילדים מצטרפים ליום זה ומזמינים אתכם צוותי  
החינוך לתכנן פעילויות מיוחדות ולציין את היום בדרכים  

.שונות

واقم شارك بهذا اليوم، وندعوكم جميع الطّ ونحن برياض األطفال نُ 
.التّربويّة لتخطيط فعاليّات مميّزة بطرق مختلفة

.מתמטיקה לכל אחד ואחת:  השנה הרעיון המרכזי הוא

.الّرياضيّات للجميع : الفكرة المركزيّة لهذا العام هي

כדאי  לשאול את הילדים איך הם ירצו לציין את היום 
.ולשתף את קהילת הגן 

شاركةومُ م، كيفيّة االحتفاء بهذا اليوحول حبّذ سؤال األطفالمن المُ 
.بالروضةالمجتمع المحيط

מצורף טופס רישום בו תוכלו להצטרף ולשתף בעשייה 
.שלכם בגנים

استمارة تسجيل يمكنكم من خاللها االنضمام ومشاركةرفقمُ 
.فعّاليّاتكم داخل البستان

ליום המתמטיקה הבינלאומי-טופס הרשמה

מאחלים לכם עשייה מתמטית מאתגרת  מהנה  
.  ומעניינת

ليوم الرياضيات العالمي –استمارة التسجيل 

ا، مليئاا بالتّحّدي .ات والمتعةنتمنّى لكم عمالا رياضيًّا مثمرا

https://survey.gov.il/he/mathematicday
https://survey.gov.il/he/mathematicday


צוות מומחיות מתמטיקה 

מדריכה  , ראד'גומיכל 

,  ארצית במתמטיקה

.האגף לחינוך לגיל הרך

קחו בחשבון  '

שמתמטיקה זה עניין 

’!בינלאומי

يّات الّرياضختّصاتطاقم مُ 

ة ، مرشدة قطريّ جيرادوميخال

سم بموضوع الّرياضيّات، ق

.الطفولة المبكرة 

هو تذكروا أّن الّرياضيّات" 

! "موضوع عالمي



לחפש  , בטיול ניתן לזהות מספרים בסביבה הקרובה. 'טיול מתמטי'ניתן לצאת עם הילדים לסביבה הקרובה ל✓

.לאמוד מרחקים שונים מנקודה לנקודה ועוד, גופים במרחב/צורות

البيئة شاف أرقام فيتمن خالل هذه الجولة يتم اك". حسابيّة-جولة رياضيّة "من الممكن الخروج مع األطفال لجولة في المحيط القريب ✓

....مجّسمات هندسيّة في المكان، قياس مسافات مختلفة من نقطة إلى نقطة وغيرها \المحيطة، البحث عن أشكال 

.ניתן לתכנן הפנינג משחקים של פעם בחצר הגן ולהזמין גן שכן✓

. قديمة في ساحة البستان ودعوة بستان مجاورتراثية يمكن التّخطيط أللعاب ✓

.  נאפשר לילדים לכתוב את המתכון לטובת בני המשפחה. ניתן לבחור מתכון ולהכין עם הילדים על פי ההוראות✓

.لعائلة وتعميمها لمع إمكانية كتابة الوصفة . يمكن اختيار وصفة وتحضيرها مع األطفال حسب التعليمات✓

יארגן את , גן שעוסק בתיאטרון יתכנן הצגה: למשל. ניתן ליצור יום שיא במתמטיקה בהתאם לתחום הייחודי לכל גן✓

גן בו רוקדים ריקודי עם יארח את קהילת הגן  . עם סידורי ישיבה ובמה מכירת כרטיסים סדרנים ועודהתאטרוןמרחב 

.  והילדים ילמדו את הריקודים

يّة، ينّظم مكان المسرح بستان يتميّز بالمسرح يخّطط لمسرح:بالرياضيات حسب المجال المميّز لكل بستان، مثل أو يوم قمة يمكن تنظيم يوم الذروة 

...نّظمين وغير ذلكومُ مع ترتيب أماكن الجلوس ومنّصة لبيع التّذاكر بطاقات 

.بستان فيه رقصات شعبيّة يستضيف جمهور البستان واألطفال يعلّموهم الّرقص الّشعبي 

.ניתן לתכנן עם הילדים פסטיבל שירים עם שירי משחק✓

.يمكن تخطيط وتنظيم لمهرجان أغاني مع األطفال يشمل أغاني ألعاب ✓

על , יידוע על אתר חדש שהוקם: ניתן להכין את מפת היישוב עם הילדים ולהפיץ לתושבי היישוב למטרות שונות כמו✓

.מרכז בריאות המשפחה ועוד, שעות פעילות של הספרייה

اؤه، عن ساعات اإلعالم عن موقع جديد تّم إنش: " يمكن تحضير خريطة لبلدتكم بمساعدة األطفال ونشرها لسّكان البلدة ألهداف مختلفة مثل✓

.عمل المكتبة، مركز صّحة العائلة وغيرها

לחינוך לגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

הצעות ליום המתמטיקה הבינלאומי

العالميياضياتاقتراحات ليوم الر  



הצעות ליום המתמטיקה הבינלאומי

اقتراحات ليوم الرياضيات العالمي
.’וכוצעדי ריקוד / סיפור/ניתן להכין ספר גדול יחד עם ילדי הגן בו ניתן להציג שירים✓

وغيرها خطوات رقص\قصص \يمكن تحضير كتاب كبير بمشاركة أطفال البستان يعرض أغاني ✓

....

.משימות מתמטיות שעוברות מגן לגן בכל אשכול גנים-'טלפון שבור'משחק בסגנון ✓

نفس عنقود حسابيّة متنقلة من بستان لبستان ب-مهّمات رياضيّة–" الهاتف المكسور" لعبة بنمط ✓

.البساتين 

כדאי  . כל ילד יביא משחק שהוא אוהב מהבית וילמד את הילדים לשחק במשחק✓

בה ישחקו בקבוצות  ' משחקייה'לעשות זאת לאורך כל החודש וביום השיא לפתוח 

.במשחקים במקביל

المفّضل عمل ذلك طيلة من. كيفيّة اللعب بهاءهعلّم أصدقاحبّها من البيت ويُ كل طفل يستطيع إحضار لعبة يُ 

.وبه يلعب األطفال بمجموعات" مركز ألعاب"فتتح الّشهر، وبيوم الذروة يُ 

והבאת המשחקים לגן לשימוש ' בית מארח'הכנת משחקים על ידי קבוצות ילדים ב✓

.  כל הילדים

تان وإحضار األلعاب إلى البس" ألطفالأحد اببيت "تحضير ألعاب من إنتاج مجموعات من األطفال ✓

.بغرض االستعمال لجميع األطفال 

לחינוך לגיל הרך' אגף א

משרד החינוך



הצעות ליום המתמטיקה הבינלאומי

اقتراحات ليوم الرياضيات العالمي

לחינוך לגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

סימני  'ניתן לצאת עם הילדים לחצר הגן או לרחבי היישוב למשחק ✓

.  'חפש את המטמון'או ' דרך

ات إشار"يمكن الخروج مع األطفال إلى ساحة البستان أو حول البلدة للعبة ✓

".البحث عن الكنز"أو " الطريق

. ניתן לאפשר לילדים להמציא חידות משלהם ולהציג לחברי הגן✓

.يمكن إعطاء الفرصة لألطفال الختراع ألغاز وطرحها أمام أوالد الصف✓

ניתן להציע לילדים להגיע עם פריטים שיש עליהם מספרים וליצור  ✓

.תערוכה

يمكن االقتراح على األطفال بأن يحضروا معهم أغراض عليها أرقام وإقامة✓

.معرض
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