
זהו מועד בינלאומי 14.3יום המתמטיקה הבינלאומי  נקבע בתאריך 
(.3.14)באוניברסיטאות במקור לכבוד יום הפאי      המצוייןלא רשמי 

.  במדינות שונות בעולם מקיימים פעילויות במתמטיקה, ביום זה

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

.מתמטיקה לכל אחד ואחת:  השנה הרעיון המרכזי הוא

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

.ן בגנים/מצורף טופס רישום בו תוכלו להצטרף ולשתף בעשייה שלכם

ליום המתמטיקה הבינלאומי-טופס הרשמה

.מתמטית מאתגרת  מהנה  ומעניינתן עשייה /מאחלים לכם 

, מדריכה ארצית במתמטיקה, ראד'צוות מומחיות מתמטיקה ומיכל ג
.האגף לחינוך לגיל הרך

'!קחו בחשבון שמתמטיקה זה עניין בינלאומי'

אוגדן הצעות לפעילויות

לחינוך לגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

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


בטיול ניתן  . 'טיול מתמטי'ניתן לצאת עם הילדים לסביבה הקרובה ל✓

לאמוד, גופים במרחב/לחפש צורות, לזהות מספרים בסביבה הקרובה

.מרחקים שונים מנקודה לנקודה ועוד

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

נאפשר לילדים  . ניתן לבחור מתכון ולהכין עם הילדים על פי ההוראות✓

.  לכתוב את המתכון לטובת בני המשפחה

:  למשל. ניתן ליצור יום שיא במתמטיקה בהתאם לתחום הייחודי לכל גן✓

עם סידורי  התאטרוןיארגן את מרחב , גן שעוסק בתיאטרון יתכנן הצגה

גן בו רוקדים ריקודי עם  . ישיבה ובמה מכירת כרטיסים סדרנים ועוד

. יארח את קהילת הגן והילדים ילמדו את הריקודים

.ניתן לתכנן עם הילדים פסטיבל שירים עם שירי משחק✓

ניתן להכין את מפת היישוב עם הילדים ולהפיץ לתושבי היישוב למטרות ✓

,  על שעות פעילות של הספרייה, יידוע על אתר חדש שהוקם: שונות כמו

.מרכז בריאות המשפחה ועוד
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הצעות ליום המתמטיקה הבינלאומי



הצעות ליום המתמטיקה הבינלאומי

צעדי / סיפור/ניתן להכין ספר גדול יחד עם ילדי הגן בו ניתן להציג שירים✓

.'וכוריקוד 

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

.אשכול גנים

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

כדאי לעשות זאת לאורך כל החודש וביום השיא לפתוח  . במשחק

.בה ישחקו בקבוצות במשחקים במקביל' משחקייה'

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

. לגן לשימוש כל הילדים

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

.  'חפש את המטמון'או 

.  ניתן לאפשר לילדים להמציא חידות משלהם ולהציג לחברי הגן✓

ניתן להציע לילדים להגיע עם פריטים שיש עליהם מספרים וליצור  ✓

.  תערוכה
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