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  מי רוצה לשחק? ' בגישה מתמטיקה בכייףהתלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה 

,מה בתלקיט  
תרגול, אתגר והעשרה  משחק ושעשוע:משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות 

.במתמטיקה )בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(  

 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

, מספרים טבעיים
 ממוצע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  צרכנות נבונהבנושא  משחק

 ממוצע -במי כדאי לבחור? משחק
 

  ממוצע -משחק מגדלים מקוביות
 

פעולות  תאמת תרגיל לתשובהה -משחק תפוחים בתרגילים
  בטבעיים

 

 מספרים בספרות ובמילים -משחק אינטראקטיבי

 

  וגי ואי זוגיז -משחק אינטראקטיבי
 

 ספרים עוקביםמ -שחק אינטראקטיבימ

 

 מי אני? -דף עבודה

  מגוון פעילויות לתרגול -דף עבודה

  תובנה מספרית -דף עבודה

 אומדן -דף עבודה

 השלימו החסר -דף עבודה

 כתבו מספר מתאים במשבצת -דף עבודה

 יםמוצעמ -תרגול אינטראקטיבי

  מוצע חשבונימ -והסבר תקבץ פעילויות אינטראקטיביומ

ייצוגים של מספרים  -פעילות אינטראקטיבית מסע בין כוכבים
  טבעיים

 מהו המספר החסר -דף עבודה

  גוון סדרות חשבוניותמ -תרגול אינטראקטיבי 
 

 יבור וחיסורח -משחק אינטראקטיבי המבוך האם תגיע ליעד?
 
 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=968
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=969
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=996
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=996
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1007
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1018
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1027
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page12.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/540bdeaaa52e649b7b612dd9/intro
http://www.hashbacha.org/Presentations.asp?catalogid=158
http://www.hashbacha.org/Presentations.asp?catalogid=213
http://www.hashbacha.org/Presentations.asp?catalogid=213
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page16.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
http://www.hashbacha.org/Presentations.asp?catalogid=214
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 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שברים פשוטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  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
 

  פעילות אינטראקטיבית צובעים דגלים- תכנון דגלים בעזרת שברים
 

 )חיבור( ירמידת שבריםתכנון בניית פ –עילות אינטראקטיבית פ
 

 איזה חלק -דף עבודה
 

 מהמלבן אני?איזה חלק  -דף עבודה 
 

 מיון שברים -דף עבודה
 

 שברים פשוטיםחיבור חיסור  -דף עבודה
 

 השלימו את החסר בשברים -דף עבודה 
 

 יבור וחיסור שברים פשוטים ומס' עשרונייםח -תרגול אינטראקטיבי
 

  ציאת חלק מכמותמ -תרגול אינטראקטיבי

 

 

 

 מספרים עשרוניים

 

 

 

 

  עשרונייםבשברים וחידה ל -ימשחק אינטראקטיב
 

   יבוע קסם עשרוניר -אינטראקטיבידף עבודה 
 

  מספרים עשרונייםבפעילות 
 

מספרים ביסור משולשי הח -בדיקה(משחק אינטראקטיבי )כולל 
 )אתגר(עשרוניים 

 

ספרים מ -"מסדרים פשוטים ועשרוניים" יםשחקים אינטראקטיבימ
  עשרוניים על ישר המספרים

 

  מספרים עשרוניים -יבורמשחק אינטראקטיבי משולשי הח

http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1180
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1039
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1039
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1002
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=850
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=850
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=851
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=751
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=731
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=731
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise11.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1181
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/kesher_cham/shira/TASH6-a.DOC
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/kesher_cham/shira/TASH6-a.DOC
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=756
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=756
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1048
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1048
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1000
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 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 

 

 

 

 מספרים עשרוניים

 

 

 

 

 

 

 

  מספרים עשרוניים - יסורמשולשי הח ימשחק אינטראקטיב
 

מספרים -מבנה העשרוני -תרגול אינטראקטיבי בניית שברים 
  עשרוניים

 

  לשות בשבריםש -משחק
 

  דול או קטן מעשיריתג -משחק
 

 0.5-מיון מספרים >< מ -דף עבודה
 

 סדרו את המספרים מהמספר הגדול למספר הקטן -דף עבודה
 

 בכמה גדולסמנו  -דף עבודה
 

  השלימו החסר -משולשי החיסור משחק אינטראקטיבי
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 גיאומטריה

 תזיהוי זוויו -משחק אינטראקטיבי צייד הבננות א'

 זיהוי זוויות -משחק אינטראקטיבי צייד הבננות ב'

 במשולש תחקירת סכום זוויו -תרגול אינטראקטיבי

 בניית מרובעים ממשולשים )כולל משוב( -פעילות אינטראקטיבית

  נות האלכסוניםזיהוי מרובעים עפ"י תכו -דף עבודה

 סרטוט מקבילית עפ"י תנאים -דף עבודה

 הגובה שלי -דף עבודה

  פריסות של קובייה -דף עבודה

 סוגי קווים, זוויות, משולשים ומרובעים  -תרגול אינטראקטיבי 

   כונות האלכסוניםת -רגול אינטראקטיבי נכון /לא נכוןת

חישובי שטח  תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום )בדיקה עצמית(
 מצולעים והיק

 משקל המרת יחידות מידה - (אתגר) דף עבודה

מקילוגרם המרה - של יחידות מידה המרפעילות אינטראקטיבית 
 לגרם ולהיפך

 גדרות ומושגים בגיאומטריהה -תרגול אינטראקטיבי 

חד ) בהים במשולשיםג -תרגול אינטראקטיבי )כולל סרטון הסבר(
 ( זוויות, קהה זווית וישר זווית

 

 ושטח פנים הפריס -ה ייבה וקובית -אינטראקטיביחידון 

 

http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1001
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1196
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1196
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1197
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1253
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page15.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=756
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=756
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=610
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=611
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=612
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=703
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page14.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a7bef01e114db145074a4ed/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c508353edfcac7681ef4315/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a295b7c3b40642348aca451/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a295b7c3b40642348aca451/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-evaluation-Yaniv-Biton/maximum_weight/maximum_weight_for_the_pupils.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/55bc8bacd1b8b159181ec62e/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/55bc8bacd1b8b159181ec62e/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/583bd5ae32b148fc052f6f16/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/57af30d1a4edadc8699111ce/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/57af30d1a4edadc8699111ce/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
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 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

  הישובי נפח תיבח -תרגול אינטראקטיבי )כולל סרטון הסבר(

 

 )תכונות( האלכסון במצולע –ת יפעילות אינטראקטיב

 

  ושטח מלבן וריבוע היקף -אינטראקטיביתפעילות 
 

 יאגרמות וחקר נתוניםד -פעילות אינטראקטיבית חקר נתונים

 

 
 

 שאלות מילוליות
 
 

 שאלות מילוליות -דף עבודה
 

 מוצע מ -תמילוליופעילות אינטראקטיבית שאלות 

 

 שבר כחלק מכמות -תפעילות אינטראקטיבית שאלות מילוליו
 

משחקים 
 אינטראקטיביים
לתלמידים עם 

 הורים ועוד

 פעילויות של כייף לעשות בבית

 )בעברית ובערבית( דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים

 

 

 

 

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5714736e45edd4913b34e68b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/569a7d9f7abc71a513d0e140/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c22368bedfcac7681eea137/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c22368bedfcac7681eea137/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/563cdf8ef12fe38366d3b4b3/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page2heb.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5415999b41a917793e5cd234/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/549adc6715af9f78755ddc53/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:fifth-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208

