ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים
משרד החינוך מחוז מרכז

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה ה' בגישה מתמטיקה בכייף מי רוצה לשחק?
מה בתלקיט,
משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע :תרגול ,אתגר והעשרה
במתמטיקה (בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים).

קישור לפעילויות

נושא הלימוד

משחק בנושא צרכנות נבונה
משחק במי כדאי לבחור? -ממוצע
משחק מגדלים מקוביות -ממוצע
משחק תפוחים בתרגילים -התאמת תרגיל לתשובה פעולות
בטבעיים
משחק אינטראקטיבי -מספרים בספרות ובמילים
משחק אינטראקטיבי -זוגי ואי זוגי
משחק אינטראקטיבי -מספרים עוקבים
מספרים טבעיים,
ממוצע

דף עבודה -מי אני?
דף עבודה -מגוון פעילויות לתרגול
דף עבודה -תובנה מספרית
דף עבודה -אומדן
דף עבודה -השלימו החסר
דף עבודה -כתבו מספר מתאים במשבצת
תרגול אינטראקטיבי -ממוצעים
מקבץ פעילויות אינטראקטיביות והסבר -ממוצע חשבוני

פעילות אינטראקטיבית מסע בין כוכבים -ייצוגים של מספרים
טבעיים
דף עבודה -מהו המספר החסר
תרגול אינטראקטיבי  -מגוון סדרות חשבוניות
משחק אינטראקטיבי המבוך האם תגיע ליעד? -חיבור וחיסור
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קישור לפעילויות

נושא הלימוד

משחק אינטראקטיבי -לוחידה בשברים פשוטים
משחק אינטראקטיבי עזרו לדבורה להגיע אל הכוורת -חיבור וחיסור
שברים פשוטים
משחק אינטראקטיבי -משולשי החיבור שברים פשוטים
תרגול אינטראקטיבי ערך השבר המיוצג בגזרות שברים -מספרים
מעורבים
תרגול אינטראקטיבי -צבעית מספר החלקים המתאים לשבר
דף עבודה -בונים אומדים ומחשבים שברים
שברים פשוטים

פעילות אינטראקטיבית צובעים דגלים -תכנון דגלים בעזרת שברים
פעילות אינטראקטיבית – תכנון בניית פירמידת שברים (חיבור)
דף עבודה -איזה חלק
דף עבודה  -איזה חלק מהמלבן אני?
דף עבודה -מיון שברים
דף עבודה -חיבור חיסור שברים פשוטים
דף עבודה  -השלימו את החסר בשברים
תרגול אינטראקטיבי -חיבור וחיסור שברים פשוטים ומס' עשרוניים
תרגול אינטראקטיבי -מציאת חלק מכמות
משחק אינטראקטיבי -לוחידה בשברים עשרוניים
דף עבודה אינטראקטיבי -ריבוע קסם עשרוני
פעילות במספרים עשרוניים

מספרים עשרוניים
משחק אינטראקטיבי (כולל בדיקה) -משולשי החיסור במספרים
עשרוניים (אתגר)
משחקים אינטראקטיביים "מסדרים פשוטים ועשרוניים" -מספרים
עשרוניים על ישר המספרים
משחק אינטראקטיבי משולשי החיבור -מספרים עשרוניים
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קישור לפעילויות

נושא הלימוד

משחק אינטראקטיבי משולשי החיסור  -מספרים עשרוניים
תרגול אינטראקטיבי בניית שברים  -מבנה העשרוני-מספרים
עשרוניים
מספרים עשרוניים

משחק -שלשות בשברים
משחק -גדול או קטן מעשירית
דף עבודה -מיון מספרים <> מ0.5-
דף עבודה -סדרו את המספרים מהמספר הגדול למספר הקטן
דף עבודה -סמנו בכמה גדול
משחק אינטראקטיבי משולשי החיסור -השלימו החסר
משחק אינטראקטיבי צייד הבננות א' -זיהוי זוויות
משחק אינטראקטיבי צייד הבננות ב' -זיהוי זוויות
תרגול אינטראקטיבי -חקירת סכום זוויות במשולש
פעילות אינטראקטיבית -בניית מרובעים ממשולשים (כולל משוב)
דף עבודה -זיהוי מרובעים עפ"י תכונות האלכסונים

גיאומטריה

דף עבודה -סרטוט מקבילית עפ"י תנאים
דף עבודה -הגובה שלי
דף עבודה -פריסות של קובייה
תרגול אינטראקטיבי  -סוגי קווים ,זוויות ,משולשים ומרובעים
תרגול אינטראקטיבי נכון /לא נכון -תכונות האלכסונים
תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום (בדיקה עצמית) חישובי שטח
והיק מצולעים
דף עבודה (אתגר)  -המרת יחידות מידה משקל
פעילות אינטראקטיבית מרה של יחידות מידה -המרה מקילוגרם
לגרם ולהיפך
תרגול אינטראקטיבי  -הגדרות ומושגים בגיאומטריה
תרגול אינטראקטיבי (כולל סרטון הסבר) -גבהים במשולשים (חד
זוויות ,קהה זווית וישר זווית)
חידון אינטראקטיבי -תיבה וקובייה  -פריסה ושטח פנים
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נושא הלימוד

קישור לפעילויות
תרגול אינטראקטיבי (כולל סרטון הסבר) -חישובי נפח תיבה
פעילות אינטראקטיבית – האלכסון במצולע (תכונות)
פעילות אינטראקטיבית -מלבן וריבוע היקף ושטח

חקר נתונים

פעילות אינטראקטיבית -דיאגרמות וחקר נתונים
דף עבודה -שאלות מילוליות

שאלות מילוליות

פעילות אינטראקטיבית שאלות מילוליות -ממוצע
פעילות אינטראקטיבית שאלות מילוליות -שבר כחלק מכמות

משחקים
אינטראקטיביים
לתלמידים עם
הורים ועוד
דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים (בעברית ובערבית)
פעילויות של כייף לעשות בבית
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