
מערכת שידורים לאומית



מנייה בהנאה
ראד'געם מיכל 



?  מה נעשה היום

נשיר שיר             •

נספר סיפור•

נמנה•



דתיה בן דור



דתיה בן דור: מאתילדה ומטריה    



דתיה בן דור: מאתילדה ומטריה    



דתיה בן דור: מאתילדה ומטריה    



דתיה בן דור: מאתילדה ומטריה    





קשר-בתרבות האינקה קיפו 



ליפופים13, 11, 9, 7–שני קשרים 



בדיקת נוכחות



?  מספר בני המשפחה



?כמה כלי רכב עברו כאן



?כמה  מטבעות יש כאן



?וכאן



?כמה יש באוסף שלי



מנייה במשחק



דומינו נקודות



!מה לא ניתן למנות
י ֶאת זְַׂרֲעךָ  ִּ ְמת  י ָם כ ְחו  וְש ַׂ ֵפר ל  ר ֲאש ֶ ל הַׂ ָ ִּס  'בראשית לב. בֵמר  א י



?נצליח למנות? ואת אלה



?כמה חיפושיות יש בתמונה-הכנת משחק 



?כמה זבובים-הכנת משחק 



?  מה עשינו היום

שרנו שיר             •

סיפרנו סיפור•

מנינו•



?מה עוד
?ניתן לבדוק כמה דיירים בבניין או ברחוב שלנו•

?אחים אחיות שלנו? כדאי למנות את מספר בני הדודים שלנו•

?מעניין כמה פריטים יש באוסף שלכם•

נשחק ונבדוק כמה זוגות יש , נכין משחק זיכרון של נקודות•
לכל משתתף



ערכו והכינו
מדריכת מתמטיקה בדימוס, ספוקוינישריתה •

.האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית למתמטיקה, ראד'גמיכל •

מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך קדם , פלוטובאינה •

יסודי

תקשוב טכנולוגיה ומערכות מינהל, מדריכה ארצית ללמידה מרחוק, רינת אלפיה•

מידע



קרדיטים
דתיה בן דור: שיר ילדה ומטריה מאת•

נצראוסנת: איורים ילדיה ומטריה מאיירת•

אלונה פרנקל: מירה מאיר ציירה: מאת,  פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו•

www.freepik.com/free-photos-vectors/book'>Book vector created by brgfxאיור ילד מונה• - www.freepik.com

www.freepik.com/free-photos-vectors/coffee'>Coffee vector created by pch.vector-איור בניין• - www.freepik.com

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/tree'>Tree vector created by brgfx-איור משפחה• - www.freepik.com

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage'>Vintage vector created by freepik-איור אוסף אופניים• www.freepik.com

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people'>People vector created by studiogstock'-איור קלפים• - www.freepik.com

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/


א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


