
הספרים נמצאים לעיון ב-אוסף ספרי ילדים באוניברסיטת חיפה

 
שנה הוצאה מחבר/ת שם הספר

1969 יזרעאל אפרים תלמי אותיות ומספרים
1995 מודן דיק ברונה אחת, שתים, שלוש
1995 דני ספרים לאה צור אחת שתים שלוש אילת...
1995 לילך רונית קמאי איך סופרים ספור?
1999 הד ארצי קליר ביטון איפה החתול?
1980 רוניגר עודד בורלא איפה הנקודה
1975 א. לוין-אפשטיין דיק ברונה אני יודע לספור
1986 מסדה אני מחפש ומגלה הבדלים 
1986 מסדה אני סופר והחיות עוזרות לי 
1997 ספרית הפועלים לוסי מיקלתויט אני סופר ומספר: מספרים באמנות
1989 אגי בנדק-פוקס דסי בר אנשים וכסאות
1981 כתר שושנה יובל ארבע זה מחרתים של שתים
2006 כנרת רוזמרי ולס ארנב בארנק
1995 מודן דתיה בן-דור אשה עגולה - איש מרובע
1992 ידיעות אחרונות לאה נאור בארץ גול הכל עגול
1975 עמיחי ניקולאי ניקוליביץ

נוסוב
בין חברים: מסיפוריו של נ. נוסוב

1988 לילך אורה לב-רון בית-ספר בקלי קלות
1973 ספרית הפועלים יהושע סטניסלב

ויגודסקי
בקרה אצלי ג'ירפה

1996 כרטא רוד קלמנט ברק מספר חזק
1987 המרכז לטכנולוגיה

חינוכית
רונית חכם גוזביאן המלך

1973 יזרעאל שטוקר-פיוק משה גן של שלום: ספורים ומעשיות
1983 המרכז לטכנולוגיה

חינוכית דברים רגילים ודברים שמשנים...קצת 

2002 עם עובד שלומית כהן-אסיף דוקטור מרשמלו מלו: ספור בחרוזים
1999 הקיבוץ המאוחד תמר שרון-סבן הולך בין הצורות
1983 דביר מיכל הסטרין החוט שלי
1994 דני ספרים לאה שנער הכל עגול
1995 דני ספרים יהודה שיף המחשבון של פנדי
1990 יבנה וולט דיסני המספרים
1996 גלי אלפא תקשורת שרה שריג המספרים
1993 ביתן הסטרין מיכל הנקודה שנפלה
1999 שוקן אריק היל הספר הגדול של פינוקי: צבעים, צורות ומספרים
1985 כתר ריצ'רד סקרי הספר הראשון שלי
1988 זמורה ביתן אנה הספר של אנה
1995 מודן דתיה בן-דור הפסים של יויו
1996 גלי אלפא שרה שריג הצורות
1997 שמואל זימזון נואית אלמוזנינו הקו הישר וחבריו
1977 ספרית הפועלים דני בירן הקו השובב
1997 אביב דורון רוזנבלט הקץ למוצץ
1900 מ. ניומן השועל השבוי: כ"ד מעשיות ומשלים 
1986 כרם ישראל בריט ואף על פי כן - נקודת חן
2002 
1975 יבנה פרידה גולדשמידט חפש אותי: התמצאות במרחב -

פתוח מושגים מתמטיים, ספר לגיל הרך
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2003 הד ארצי גרג טנג חשבוניה של ענבים
1990 מסדה אלונה פרנקל יום 1: ספר משחק
1963 י. צ'צ'יק אוריאל אפק ילדי העולם שרים: שירי עם מחמש יבשות
1987 כנרת אהרן שמי יפי של מספרים
1994 מודן דתיה בן-דור יום שישי של יויו
2005 משכל גייל גלבוע כולם שונאים מתמטיקה
1996 ליתם ענת אומנסקי כל מה שקרה במסיבה של גברת אליפסה
1995 מודן אלונה פרנקל לדוד משה היתה חוה: מאחת עד
2006 יסוד רחל שפיר ליאור אוהב לספור
1992 כתר מבט ראשון על ספירה 
1991 כתר מבט ראשון על מספרים 
1988 חן לאה דוננפלד מי מה כמה - מושגי יסוד לגיל הרך:

צבעים, צורות, מושגים, מספרים, אותיות
1987 המרכז לטכנולוגיה

חינוכית
רונית חכם מלך הזנבות, או, למי הזנב הארוך ביותר

2000 מודן סלינה יון מספרים
1991 זימזון רמי רחמים מעשה בעגול שחפש חבר
1995 דני ספרים ענת אומנסקי מעשה במספרים
1999 סער אריה בריטמן מעשה בקו

1996 ליתם ענת אומנסקי מעשה בשני גוזלים וצפור
ומי שירצה ילמד גם לספור

1985? דביר חגית בנזימן מר קו וגברת נקודה
1992 ידיעות אחרונות לאה נאור משפחת צורלה
1985 כתר ריצ'רד סקרי נדב הארנב לומד לספור
2007 מעריב איתי לב נלך ונלך עד שנתעייף...
1996 זמורה-ביתן שרה סברוני ספור בקוים

1977? רשפים עודד בורלא ספור של קו
1993 גסטליט אילנה בהט ספורי מספרים: [הקנית מספרים 1-10 לגיל הרך]
1984 אדם מוציאים לאור ספורים מרחוב סומסום שכולם אוהבים 
1996 ידיעות אחרונות לידיה שרמן ספר ההנדסה הראשון שלי
1983 נ. קמחי הוצאת שרה בורק ספר ההנדסה שלי: הנדסה לגיל הרך
1996 ידיעות אחרונות דוד קלמסון ספר החשבון הראשון שלי
1983 זמורה ביתן אלונה פרנקל ספר המספרים
1983 כתר ארנולד שפר ספר המספרים
1988 ספרית מעריב תמר אדר ספר המספרים

1990? ספרית מעריב דורון רוזנבלט ספר המספרים
1994 דניאלה די-נור מרי הינסט ספר המספרים הראשון שלי
1992 ספרית מעריב מגי גרונינג ספר המספרים של מגי סימפסון
1985 כתר ספר המספרים של מיקי 
1986 ענבל הוצאה לאור עטרה אפק ספר הספרות
1992 ספרי מעריב מגי גרונינג ספר הצבעים והצורות של מגי סימפסון
1980 ביתן אלונה פרנקל ספר על גמדים, פטריות ומה עוד?
1979 תמוז אבי מרגלית ספרה באה לעולם

א. לוין אפשטיין  אוריאל אפק עגולים וריבועים
1994 דני ספרים שרה ויס עגולים על גלגלים
1979 עם עובד רסל הובן עשר מה?
1979 עם עובד רסל הובן עשר מה? : חידה בלשית
1997 הקיבוץ המאוחד נעמי בן-גור עשרה ממתקים טעימים:

[סיפור, משחק, מדבקות]
2000 ידיעות אחרונות פוקימון - לומדים לספור: 

חייבים לתפוס את כולם
2000 שוקן פינוקי יודע לספור 
1984 מסדה עזי בירמן פרצופונים
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1988 חן שרה בורק מי מה כמה - מושגי יסוד לגיל הרך:
צבעים, צורות, מושגים, מספרים, אותיות

1976 תמוז אבי מרגלית צורה באה לעולם
1997 כנרת תלמה רוז-אליגון צורה רצף צורה וגודל: הקניית

מושגי חשיבה ראשוניים
1986 ענבל הוצאה לאור עטרה אפק צורות
1995 כנרת צורות 
1997 כנרת צ'ק מרפי צורות
1998 כנרת צורות 
1998 נגה צורות 
1999 הד ארצי דוד בנט צורות
1999 כנרת צורות 
2000 מודן סלינה יון צורות

1997 כנרת קליר הנלי צורות וצבעים : [ספר חלונות
[ללימוד ושעשוע]

1995 כתר ג'ובנה מנטגצ'ה צורות מצירות
1991 כתר תאודור סוס גיזל צורות צרורות
1983 כתר צפרלאדע לא יודע לספור 
1999 ידיעות אחרונות בת-שבע שפירא קוים אוהבים עגולים
1992 ידיעות אחרונות לאה נאור קוים שובבים
1998 ידיעות אחרונות מגנוס אנצנסברגר 

הנס שד המספרים: ספר לכל אלה שפוחדים ממתמטיקה 

1980 הקיבוץ המאוחד דתיה בן-דור שירים שובבים
1997 דני ספרים יפה גנוסר שלשה חתולים באים בחשבון
1978 מסדה-פרס רוג'ר הרגריבס תולעת מספרים
1987 יבנה שרה בורק תמונות מלמדות לפעוטות: מושגי

צבע וצורה, כמות ויחס
2004 שוקן לילדים אלנה גריג תנין ועוד תנין :

משחק חשבון מגנטי
1976 מסדה עליזה סטרוד תראי מה הבאתי לך אמא
1994 ידיעות אחרונות יונה זילברמן תרמיל הפלא

 
מרכז מורים ארצי במקצוע: מתמטיקה. הפרויקט מבוצע ע"י אוניברסיטת חיפה עפ"י מכרז מס' 6/1.07
הפרוייקט מבוצע עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

Kids Lab - Math Books http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/kids_books_naked.htm

3 of 3 2/2/2011 9:47 AM


