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לפניכמעט40שנה,בשנתיהראשונהבהוראה,התחלתי
להשתמשבמשחקיחשבון.המטרההייתהלמצואדרך
לענייןאתתלמידיכיתהזבשבריםפשוטים.כאשרשאלתי
תלמיד":האםהתשובותנכונות?"לאחרשעבדעלפתרון
2

עקרונותויתרונותשלמשחקים
בשיעורי חשבון  /מתמטיקה
.1במשחקישהנאהחברתיתהגורמתלרצוןלהשתתף.
כך נוצרת מוטיבציה לחשיבה על מתמטיקה.
.2במשחקכלתלמידעושהכמותמאודגדולהשלחישובים,
הרבהיותרממהשהואהיהמוכןלעשותבדףעבודה.כמו
כן,הואמחפשדרךקלהלחישוביםבעל פה,כיהקצב
שלהמשחקדורשזאת.
.3במשחקישמשובמיידי אםתלמידטעהבןזוגו
למשחקמיידאומרלו,כיכלאחדרוצהלנצח.בדף
עבודה,המשובמתקבללפעמיםמאוחרכאשרכבראין
ענייןבו.
.4ככלשהוראותהמשחקפשוטותיותר,קליותרללמד
אתהמשחק.לכןמשחקיםשהתלמידיםכברמכיריםכמו
מלחמה,זיכרון,לוטו,מאודמוצלחים.
.5למשחקטובישקצבמהיר.צריךלבחוראתמבנה
המשחקלפיהנושא.למשל,אי אפשרלשחק"מלחמה"
עםתרגיליחיבורתלת ספרתי.
.6במשחקטובישגםמרכיבשל"מזל".מרכיבזהמאפשר
למשתתפי המשחק לעזור אחד לשני בלי לאבד את
התחרותיותשלהמשחק.כךגםמתאפשרלתלמידים
ברמותשונותלשחקביחדוניתנתהזדמנותלתלמידמתקשה
לנצח.
.7במשחקיתרגולישלתלמידיםמוטיבציהגבוההמאוד,
במיוחדלתלמידיםמתקשים.כדאילהימנעמלומר":מי
שגומראתהעבודהשלויכוללשחק",כיכךהתלמיד
המתקשהאףפעםלאישחק!אפשרללמדאתכולם
ביחדלשחק.כךכולםמשחקיםבו זמניתבמשךכ 15
דקות.כלזוגאוקבוצהמספיקיםמספר"סיבובים"לפי
יכולתם.לאחרמכןהשיעורממשיךכרגיל.בדרךזוכולם
מתרגליםתוךכדימשחקבנושאהנלמד,ומורהאחד
בכיתה)אפילועם40תלמידים(יכוללנהלאתהשיעור.

1

תרגילים,כמו",מיגדוליותר  5או  " 3התבררלהפתעתי
שהשאלהנראתהלומוזרה.הואפתראתהתרגיליםולא
ממשענייןאותואיזהשברגדוליותר,ואםהתשובותנכונות.
חיפשתידרךשתלמידיייתעניינויותר,וגיליתישאוכללגרום
לכךבאמצעותמשחקים.המשחקהראשוןשהשתמשתי
בוהיה"מלחמתשברים" מישישלושברגדוליותר
לוקחאתשניהקלפים.הצלחתי!שמעתיאתתלמידיי
בכיתהזמתווכחיםעלהגודלשלהשברים!לפעמיםהם
קראולילברר מיצודק?כךנוצרהצורךאצלתלמידי
כיתהז)שחלקםהיותלמידיםחלשים(ללמוד.ההוראה
כברלאהייתהכלכךקשה.
מאזאנימחפשתמשחקיםמתאימיםלנושאיםהנלמדים
בשיעורימתמטיקה.לדוגמה,כאשרנתקלתיבקושיבהוראת
נושאחילוקעםשארית,המצאתימשחקלנושא המשחק
"מלחמתהשארית").הוראותהמשחקותיאורומצורפים
בהמשך(.במשחקזהתלמידיםמחלקיםמספריםבמספר
המופיע על הקובייה ומשווים את השאריות.
חילוקעםשאריתהואנושאהדורשתרגולרב,ומשחק
הואדרךטובהלתרגלתוךכדיהנאה.
בנוסף,שאריותנחשבותלמשהו"רע"ובמשחקהזהככול
שהשארית גדולה יותר "יותר טוב" .במהלך המשחק
התלמידיםנדרשיםלהתמודדגםעםתרגיליםכמו0:7
ו ) 3:7כאשר המחולק קטן יותר מהמחלק(.
„Ë¯·Ï‡†ÔÈß‚†¯¢
ÆÌÈÏ˘Â¯È†˙ÏÏÎÓ·Â†ÔÈÏÈ†„Â„†˘¢Ú†‰ÏÏÎÓ·†ÈËÓ˙Ó†ÍÂÈÁÏ†‰¯ÈÎ·†‰ˆ¯Ó
‡ÆÌÈ‚˘È‰† ˙Î¯Ú‰† ‡Â‰† ‰Ï˘† ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰† ˙ÂÈÈÚ˙‰‰† ÈÓÂÁ˙Ó† „Á

≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

≤¥

‚≤∞∞µ†¯·ÂË˜Â‡†¨±∞†¯ÙÒÓ†ÔÂÈÏÈ

כאשרהכיתהעובדתבקבוצות,אפשרגםלתתתרגול
במשחקכאחתממשימותהחובהלקבוצה)במקרהכזה
כדאילשחקבמשחקשהםמכיריםאתהאסטרטגיה,כיוון
שקשהמאודלתלמידיםלקרואלבדאתהוראותהמשחק(.
.8ישנםמשחקיםהמבוססיםעלאסטרטגיות כמולמשל,
"איקס,מיקס,דריקס".במשחקיםאלהישהרבהחשיבה
בחיפושהחוקיות.רצוישמשחקיםמסוגזהיימצאובכיתה
עבורתלמידיםמצטיינים,כאתגריםאחרילימודהחומר
הרגיל.
.9במשחקטובההתקדמותקשורהלחישוביםהמתמטיים
הרצויים".מלחמתהשארית"הואדוגמהלמשחקשבלי
המתמטיקהאי אפשרלשחק.

.10אפשרלנצלמשחקיתרגולללימודבשתירמות:רמה
שלתרגול,ורמהגבוההיותרשלהבנה.אםהמטרההיא
רקתרגול,איןצורךלקייםדיוןאחריהמשחק.כאשררוצים
להעלותאתרמתהחשיבהשלהתלמידים,ישלקייםדיון
רפלקטיביבעקבותהמשחק.למשל,במשחק"מלחמת
השארית"רצוילשוחחלאחרהמשחקעלתרגיליםכמו
3:7ו ,4:9כלומר,תרגיליםשבהםהמחולקקטןמהמחלק.
רצויגםלדברעלהשוניבין0:7לבין7:0נושאקשהעבור
תלמידיםרבים.במשחקאיןתרגיליםשבהםהמחלק
הוא,0אבלאפשראחרימשחקכזהלשאול"מההיה
קורהאם"...

להלןמצורפותמספרדוגמאותשלמשחקיםמתמטייםבעליאסטרטגיות שונות
זיכרון
המשחקמכיל25 15:זוגותשלקלפיםשבכלזוג
תרגיל ותוצאה) .כמו 7 x 3 :ו  8 x 5 , 21ו (40
מספרהמשתתפים2 4:
מטרתהמשחק:תרגולבלוחהכפל
מהלךהמשחק:
מערבביםאתהקלפיםומניחיםאותםכשפניהם
כלפימטה.
כלמשתתףבתורומגלה2קלפים.אםשניהקלפים
מהוויםזוגשווה ערך,הואלוקחאותם.אםאינם
מהוויםזוגשווה ערך,הואהופךאותםומחזירם
למקומם.עלכלהמשתתפיםלשיםלבאילוקלפים
מוחזרים והיכן ,על מנת שיוכלו לנצלם בתורם.
בסיבובהבאכלמשתתףבתורומגלהקלףאחד,
ומנסהלהיזכראםבןזוגושלקלףזההופיעקודם
לכןואיפה.אםזכרנכוןומצאאתבןהזוגהואלוקח
אתהזוג,אםטעההואהופךאתשניהקלפיםומחזירם
למקומם.
משתתף שהצליח לגלות זוג
שווה ערך ,זוכה במהלך נוסף.
המשחקמסתייםכאשרלאנותרו
קלפיםעלהשולחן.

מלחמתהשארית
המשחק מכיל :קובייה עליה רשומות הספרות:
4,5,6,7,8,9
קלפים  על כל קלף רשום מספר בין .41 0
מספרהמשתתפים.3 2:
מטרותהמשחק:תרגולחילוקעםשאריתבתחום
לוחהכפל,התמודדותעםתרגיליםכמו3:7ו .0:7
מהלךהמשחק:
מחלקיםאתהקלפיםשווהבשווהביןהמשתתפים.
כלמשתתףמניחאתהקלפיםשלובערימהאחת
כשפניהםכלפימטה.
בכלתורלוקחכלמשתתףאתהקלףהראשון
מתוך הערימה שלו ומניח אותו גלוי על השולחן.
אחד המשתתפים מטיל את הקובייה.
כלמשתתףמחלקאתהמספרשעלהקלףשלו
במספרשעלהקובייה.
המשתתףשקיבלאתהשאריתהגדולהביותר זוכה
בכלהקלפיםהגלויים.
אםהשאריותשוות כלמשתתףחושף
קלף נוסף ,מטילים שוב את הקובייה
והמנצחבסיבובזהלוקחאתכלהקלפים
הגלויים.
המשחקמסתייםכאשרלאחדהמשתתפים
לאנותרוקלפים.
מנצחהמשתתףשבידומספרהקלפיםהרבביותר.
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הפוךבה
המשחקמכיל10כרטיסיםמודפסיםמשניהצדדים
ב  2צבעים שונים )צד לבן וצד צבוע(.
בכרטיסהראשוןעלצדאחדכתוב"התחל"ועל
הצדהשניכתובהשאלה.עלהכרטיסהשניבצד
אחדכתובפתרוןהשאלה)הכתובהעלהכרטיס
הראשון( ,ובצד השני כתובה שאלה נוספת .וכך
הלאהעדלכרטיסהעשירישבצדהשנישלוכתוב
"סוף".
מספרהמשתתפים:משחקליחידאולזוג)אפשר
לתתאתהמשחקלזוגתלמידים.במקרהזההמשחק
אינותחרותי.כלתלמידבתורויהפוךכרטיסויבדוק
אתתשובותיושלבןזוגולמשחק(.
מטרתהמשחק:תרגוםבעיותמילוליותלביטוים
מתמטיים.
מהלךהמשחק:
מניחים על השולחן את עשרת הכרטיסים כך
שצידםהצבועכלפימעלה.
הופכים את הכרטיס שעליו רשום " התחל"
ופותרים את התרגיל הרשום על צידו הלבן.
מחפשיםאתהפתרוןעלאחדהכרטיסיםהאחרים
והופכיםאותו.
פותריםאתהתרגילוכןהלאה...
המשחקמסתייםכאשרכלהכרטיסיםהפוכים
והמילהסוףהתקבלהעלצידוהשנישלהכרטיס
שהפכואחרון.
אםבאחדהשלביםאי אפשרלהמשיךלפעול
בהתאםלהוראות,אואםהתקבלההמלהסוףועדיין
נשארוכרטיסיםשאינםהפוכים,חלהטעות ויש
להתחיללשחקמהתחלה.
להלןהכרטיסים,אפשרלצלם,לגזור,לצבוע,להדביק
ולשחק.
אפשרלהשתמשבאסטרטגיהזוליצירתמשחקים
לתרגולבמקריםדומים,כאשרישתרגילותשובה.
ביצירתהמשחקצריךלשיםלבשאיןשניתרגילים
עם אותה תשובה ,כדי שהמשחק "יעבוד".

לדן7בולים.
לרןישב 4בולים
יותר.
לדןולרןבולים.

התחל

לדן7בולים.
לרןישפי4יותרבולים
ממספרהבוליםשלדן.
לרןבולים.

7+7+4

לדן7בולים.
לרןישפי4יותרבולים
ממספרהבוליםשלדן.
לדןולרןבולים.

7 x4

לדן7בולים.
לרןישב 4בולים
יותר.
לרןבולים.

7+7 x 4

לדן7בולים.
לרן4בולים.
לגדישפי3בוליםיותר
משישלשניהםיחד.
לגדבולים.

7+4

לדן7בולים.
לרן4בולים.
לגדישפי3בוליםיותר
משישלדן.
לגדבולים.

(7+4) x 3

לדן7בולים.
לרן4בולים.
לגדישב 3בוליםיותר
ממספרהבוליםשלדן.
לגדבולים.

7 x3

לדן7בולים.
לרן4בולים.
לגדישב 3בוליםיותר
משישלשניהםיחד.
לגדבולים.

7+3

סוף

7+4+3

משחק זה חובר ע"י ד"ר נעמי תעיזי
המחלקהלהוראתהמדעים,מכוןויצמןלמדע.
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ל*1000בעשרהצעדים
המשחקמכיל:קובייתמשחק,דפיניירועפרונות.
מספרהמשתתפים2:
מטרתהמשחק:תרגולכפלוחיבורבעל פהובכתב,
מבנהעשרוניואומדן.
מהלך המשחק :כל משתתף מטיל בתורו את
הקובייה ,ומחליט אם לכפול את המספר שעלה
בקובייהב ,10,1או.100אחרשכפלהוארושם
לעצמו את התוצאה שהתקבלה בכל תור.
בכלמשחק,כלמשתתףחוזרעלפעולהזו10
פעמיםבדיוק.
לאחרמכןהואמחשבאתסכוםכלהתוצאות
שקיבלבמהלךכלהמשחק.
מנצחהמשתתףשהסכוםהסופישלוהקרוב
ביותרל*).1000מעלאומתחתל*.(1000

עשריםואחת
המשחק מכיל 80 :קלפים ועליהם המספרים
מ  0עד  .9כל מספר מופיע על  8קלפים.
מספרהמשתתפים.4 2:
מטרת המשחק :חיבור וחיסור בתחום ה .30
מהלך המשחק :כל משתתף מקבל  2קלפים;
השארמהוויםקופהסגורה:קלףאחדמהקופה
נשארגלוי.
כלמשתתףבתורומגלהקלףאחדשלו,מחבר
אתהמספרהכתובעלקלףזהעםהמספרהכתוב
עלהקלףשנשארגלויבקופה,וקוראבקולאת
הסכוםהמתקבל.לאחרמכןהואלוקחקלףחדש
מןהקופה).בידיכלמשתתף2קלפיםבמשךכל
המשחק(.
המשתתףהבאמחבראתהמספרהכתובעל
הקלףשלו,וכךהלאה כלאחדמהמשתתפים
מוסיף את המספר שלו לסכום שהתקבל.
המשתתפיםשואפיםלהגיעלמספר21בדיוק.
המשתתףשהגיעבדיוקל 21מקבלאתהקלפים
הגלוייםשהצטברו.בשלבזהמגליםקלףנוסףמן
הקופהוחוזריםעלהמשחק.
אםמגיעיםבמהלךהמשחקלמספרגדולמ ,21
המשתתףהבאמחסראתערךהקלףשבידומן
הסכוםשהתקבל.
המשחקמסתייםכאשראיןעודקלפיםבקופה
הסגורה.

שימולב! במהלךהמשחקכדאילחשבבעל פה
אתסכומיהביניים,כדילהחליטבאיזהמספרכדאי
לכפולאתהמספרשעולהבקובייה.

מנצח המשתתף
שבידומספרהקלפים
הרבביותר.

מקור:
Bresser, R. & Holtzman, C. (1999).
Developing Number Sense. Calif: Math Solutions Publications.
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