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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 

 השעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידה מיומנויות נרכשות מושגים סטנדרטים ומטרות
 הערכה

ספטמבר  התמצאות במרחב
ובמהלך 
 השנה

 *ישים וישתמש , הילד יזהה
  .בצדדים ובמושגי מרחב

 

 ,ימין צד
, פנים שמאל
, למעלה, אחור
, מעל, למטה
, על, מתחת
שמות , ביחס

, וףאיברי ג
  סימטריה

ציר סימטריה 
קו , פנייה

 סימטריה

  איברי גוף הנמצאים (זיהוי
 )חפצים ביחס ל, בצידי הגוף

  איברי הגוף, הצדדים(שיום.(... 
  אם(חשיבה היפותטית ...

 ...).אז

 גוף הילדים 
  עצמים הנמצאים

 .בסביבה

שליטה 
במערכת 
 .הצדדים

  0-10המספרים 

  100עד (ספירה(  

  50עד (מנייה(  

  הספרותכתיבת  

  שיום המספרים בזכר
  ובנקבה

 רצף המספרים  

 השוואה בין כמויות  
 

ספטמבר עד 
אמצע 

אוקטובר 
במידה (

והחגים 
באמצע 

ספטמבר עד 
תחילת 
  )אוקטובר

 15עד (
  )שעורים

 

 ימיין אותו , הילד יאסוף מידע
  .ויציגו במספרים

 ישים את , התלמיד יזהה
 .10 עד 0-המספרים מ

  הילד יספור ספירה עולה
  עם ובלי דילוגים , רדתויו

)0-10 .(  

 10 עד 0- הילד ימנה כמויות מ.  

  הילד יכתוב ספרות באופן
 .תקני

  הילד יבחין בין שם המספר
  .בזכר ובנקבה

  הילד יתאים בין המספר
  .לכמות

  הילד יצור ספורים  חשבוניים
 .משמעות המספר להבנת

  הילד יכיר את הסימנים
  .,>=<,האוניברסאליים 

 ות מספרים  הילד ישלים סדר
 .10 עד 0-בסדר עולה ויורד מ

, מנייה
, ספירה
  מספר, סיפרה

  ,חד ספרתי
  ,ספרתי-דו

  ,מספר סודר
  ,מספר מונה

, לפני, רצף
, בין, חרי

, ספירה
, קדימה
, ספירה
, פחות, אחורה
  , יותר

, ספור חשבוני
  ,=<, סימן 

, שיוויון, >
  .שיוויון-אי
 

 כתיבה 
 זיהוי ספרות 
 שיום 
 מנייה, ספירה. 
 בחנה  בין ספירה למנייהה. 
  איברים ' בין מס(השוואה

 ).כמויות- בקבוצה
 קטן/שימוש בסימנים גדול ,

 .שווה בין מספרים
 אסוף נתונים 
 הסקת מסקנות. 
  תיאור מצב(ניסוח והבעה - 

 ).ספור חשבוני
 הפרדת כמויות-מיון. 

 פריטי מנייה אישיים ,
 .מגוונים

 פרטי מנייה כיתתיים ,
 .גדולים

 לוחות אישיים. 
  תלויים (חרוזים גדולים

 )מתחת ללוח
  למניית (לוח ימים כתתי

 )מספר ימי למודים
  דפי כתיבה נכונה של

 דפי סינגפור \הספרות
 ).רק לנזקקים(
 חלק ראשון ספר צהוב  

 .15-6' עמ
 חלק ראשון ספר צהוב 

צהוב חלק , 64-57' עמ
 120-119' שני עמ

  מבדק
, זיהוי כמות

התאמה בין 
, מספר לכמות

 השלמות
  ,סדרות

השוואת 
  .כמויות
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  'תוכנית לימודים שנתית לכתה א

  סינגפור-"מתמטיקה יסודית"
  

  

  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  הנדסה

 מושגים יסודיים  

החל 
-מאוקטובר

נובמבר 
שעה 

או , שבועית
שני חצאי 

שעור בשבוע 
 3- משך כב

  חודשים

  הכנה (שליטה במושגי היסוד
לקראת הצורות והגופים 

  ).ההנדסיים

קו , קו ישר, נקודה
, קטע, קרן, עקום
, אלכסוני, משופע
, מאונך, מאוזן

קו שבור , מקבילים
קו , סגור/פתוח

, פתוח/עקום סגור
, מצולע, זווית

, קודקוד צלע
, מרובע, משולש
, מלבן, רבוע

, מעוין, מקבילית
צלעות , טרפז, דלתון
  .   סמוכות/נגדיות

  זיהוי ושיום המושגים
 .הנלמדים בסביבה

  סרטוט והדבקת המושגים
הנלמדים באמצעות חומרים 

 .שונים
 הדבקה של , קיפול, גזירה

 .הצורות ההנדסיות
 שימוש בסרגל.  

 מחברת הנדסה משובצת 
  15סרגל פלסטיק אטום 

 .מ"ס
 דפים חלקים. 
 גומיות, חוטי צמר ,

 קסמי, קשים
אוזניים /שיניים

  .להדבקה

בדיקת 
שליטה 

במושגים 
בדרכים 
מגוונות 

עבודת (
, יצירה
  ...).משחק

  קשרים בין מספרים

  קשרים ויחסים של
  השלם לחלקיו 

  הפרדת מספר לשני
חלקים הרכבת 

  מספר משני חלקים

 המספרים -מרכיבי 
0-10  

 

  אוקטובר 
 10עד (

 )שעורים

  הילד ימצא את הקשרים
 . טיםהמספריים בין פרי

  הילד יחבר ספור חשבוני למצב
  .ו תהליך נתון/או

  הילד יזהה את היחס בין השלם
: לחלקיו וישתמש בתבנית

  .חלק ושלם , חלק

  הילד יפריד את המספר
 ).לחלקיה(לחלקיו ) הכמות(
  הילד יתרגם את הסכמה של

השלם והחלקים לספור חשבוני 
 .ולהפך

  כמות(הילד ישלים מספר (
 ).אחרתלכמות (אחר  למספר

 

  שלם
  חלקים
  הפרדה
  הרכבה

  מחוברים
  סכום

  חוק חילוף
  ועוד

 

  מציאת ויצירת קשרים בין
 .פריטים/מספרים

  והרכבה ) אנליזה(פרוק
של השלם ) סינתזה(

 .והחלקים
  השלם(מיון קבוצה כוללת (

 ).חלקים(לתתי קבוצות 
  ניסוח מערכות של יחסים

  .מספריים

  תרשים(תרגום מצב לסכמה ,
  .ולהפך) סקיצה

 ספורים חשבוניים-הבעה . 

 פריטי מניה אישיים. 
 פריטי מניה כיתתיים. 
  סכמות כיתתיות עם

סרט נצמד להצמדת 
 .  כרטיסיות המספרים

  10כרטיסי מספר עד 
 .כתתי

  פלקטים של סכמות
מרכיבי כל מספר 

 .שנלמד
 חלק ראשון ספר צהוב  

  .23-16' עמ

 חלק ראשון ספר צהוב  
 74-65 'מע

  מבדק
הפרדת שלם 

בניית , חלקיול
מספר מייצג 

 .כמות
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

אמצעי וחומרי מיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 למידה

דרכי 
 הערכה

  10חיבור עד 

  משמעות פעולת
חיבור :החיבור
חיבור , כהוספה

ספירה (כהתקדמות 
  ).קדימה

  יצירת סיפורי חשבון
  .עם פעולת חיבור

 ם קשרים בין המספרי
חוק -בפעולת חיבור

  .החילוף

  השלם והחלקים
  .בפעולת החיבור

  חיבור עם (חוקי חשבון
השלמת חלק ) 1, 0

 .10 -ל) מחובר(אחד 

  נובמבר 
 )12 

 )שעורים

  10שליטה בעובדות החיבור עד. 
  הכרת המונח חיבור וסימן

 .הפעולה
  שליטה ויכולת ביצוע ופתרון

 .שאלות מילוליות חיבור  פשוטות
 ש בספירת המשך הילד ישתמ

  .לחישובי תרגילי חיבור

  הילד יתאים משפט חשבוני
לספור חשבוני ולסכמת ) תרגיל(

  . השלם והחלקים ולהפך

  הילד ישתמש בחוק החילוף
אך יבחין , לצורך חישוב תוצאה

 .בתהליך השונה

  ,ספירת המשך
  ,חיבור כספירה
  ,חיבור כהוספה
  סימן פעולה

, "ועוד+ "
משפט , חיבור
, וףצר, חשבוני
  הוספה

, חוק החילוף
 ציר המספרים

 ספירת המשך 
 הגדרת הפעולה 
  תרגום סיפור חשבוני למשפט חשבוני

, סכמה(ולסקיצה ) לתרגיל חשבון(
 .של השלם והחלקים ולהפך) תרשים

 בחינת תופעות לפי פרמטרים שונים. 
 מיון והכללה 
  10-השלמה ל(פתרון משוואות. 
  שימוש בציר המספרים לספירה

 .קדימה

 צעי מנייה אישיים אמ
 . וכיתתיים

  ציורים המתאימים
 .לתרגילי חיבור

  כרטיסי תרגילי חיבור
 ".סכום"לבין כרטיסי 

 ציר מספרים. 
   חלק  ספר צהוב        

  .37-24' עמראשון   

 חלק ראשוןספר צהוב  
 90-75' עמ

מבדק 
משמעות 
, החבור
פתרון 

תרגילי 
חבור 

וסיפורי 
חשבון 
 .בחבור

  10חיסור עד 

 מעויות השונות המש
  : של החיסור

 חיסור כגריעה  

 חיסור כהפרדה  

 חיסור כספירה לאחור.  

  יצירת סיפורי חשבון
ובעיות מילוליות עם 

  .פעולות חיסור

 סכמת שלושת /תבנית
  .המספרים

 אסטרטגיות לחישוב.  

  לא חוק חילוף
  .מתקיים בחיסור

  החיסור כפעולה
 .הפוכה  לחיבור

אמצע  
נובמבר  
  דצמבר

)12 
 )שעורים

  10ידיעת עובדות החיסור עד. 
  הכרת המונח חיסור וסימן

 .הפעולה
  שליטה ויכולת ביצוע ופתרון

שאלות מילוליות חיסור  
 .פשוטות

  הילד יתאים ספור חשבוני
ולסכמת ) תרגיל( למשפט חשבוני 

השלם והחלקים בפעולת החיסור 
  .ולהפך

  הילד יבחין בין המשמעויות
השונות של החיסור וישתמש בהן 

  .תאם לצורךבה

  הילד יקשר בין פעולת החיסור
 .ופעולת החיבור כפעולות הפוכות

  מחוסר
  מחסר
  הפרש

  השלם וחלקיו
, הפחתה: גריעה
, הוצאה
  ..הרחקה
  , הפרדה

  ,משפט חשבוני
, סיפור חשבוני
  ,בעיה מילולית
  .ציר מספרים

 

 תיאור התהליך , המללה, הבעה
 ).הסיפור החשבוני(המתבצע 

 סוג החיסור , הגדרת סוג הפעולה 
 .ומהות הפעולה

  השוואה והבחנה בין החיסורים
 .השונים

  מיון באמצעות קריטריון מבחין
 ).בחיסור של הפרדה(
 ממצב, איסוף נתונים מציור. 
 הסקת מסקנות מהנתונים. 
 ציורי לתרגיל , תרגום מצב מוחשי

 .ולסכמה ולהפך
 ספירה לאחור. 
  שימוש בציר המספרים לספירה

 .אחורה

 פריטי מניה 
 .כיתתי/אישי

  עצמים מהסביבה
 הטבעית

  סכמות כיתתיות עם
סרט נצמד להצמדת 
 .  כרטיסיות המספרים

  ציורים ותמונות
המבטאים מצבים 
 .שונים של חיסור

 חלק ראשוןספר צהוב  
  51-38' עמ

 חלק ראשון ספר צהוב  
ספר צהוב , 115-91 'עמ

 121' חלק שני עמ

דפי מבדק 
 מהחוברת
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  / הנושא 
 תכנים

 הזמן
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  מספרים סודרים
  גימטרייה

  מספרים זוגיים 
 זוגיים-ואי

  סוף דצמבר
 ) שעורים6(

  הילד ישתמש במספרים הסודרים
  .......שלישי, שני, ראשון

  הילד יתייחס למספר הסודר
ביחס (בהתאם לנקודת המוצא 

   ).למשהו

  הילד ישתמש במושגי המרחב
 . בשילוב עם המספרים הסודרים

  הילד יבין את הקשר בין האותיות
 .י לבין הערך המספרי שלהן- א
  הילד ישתמש בגימטרייה לציון

 . ימות השבוע והתאריך העברי
  הילד יבין את המשמעות הראשונית

 ".זוגי-אי"ו" מספר זוגי"של המושג 
 

  , נקודת מוצא
  ,. . .ביחס ל

, שמאל למ
  ,מימין ל

, בין, אחרי, לפני
מספר , אמצעי
, ראשון: סודר
הראשון , ...שני

רצף , ...מימין
, אירועים
, גימטרייה
, מספר זוגי
 .זוגי- מספר אי

 שיום המספר הסודר, זיהוי. 
  קבלת החלטות לגבי נקודת

המוצא והתייחסות לנקודות 
 .מוצא שונות

 י "סדור רצף אירועים עפ
 .תי תמונו"ספורים ועפ

  שימוש בגימטרייה לציון
ימות השבוע והתאריך 

 .העברי
  מיון מספרים למספרים

 .זוגיים-יזוגיים וא
  הסקת מסקנות לגבי חיבור

 .זוגיים-מספרים זוגיים ואי

 כרטיסיות מספר. 
  כרטיסיות שם המספר

 .הסודר
 דמויות בכתה, עצמים. 
  תמונות של אירועים

 .ברצף
 תמונות של /ציורים

 .ףדמויות ברצ/עצמים
  חלק ראשון ספר צהוב 

 .53-52' עמ
  חלק ראשון ספר צהוב

 צהוב חלק 120-117' עמ
 126-122' שני עמ

כל החומר 
שנלמד עד 

  עתה
מבדק מסכם 
  ב ספר צהוב
  חלק ראשון 

 132-121' עמ
לתת (

 ).בחלקים

  20המספרים עד 

 המבנה העשרוני :
  הכרת מבנה

 המספרים ,  

 רצף מספרים,  

  השוואת כמויות
  ,ומספרים

  20חיבור וחיסור עד 
 .המרה ופריטה

  ינואר
 )21 

 )שעורים

  20מנייה עד. 
  קדימה 20שליטה בספירה עד 

 .ואחורה
  20קריאה וכתיבה של מספרים עד . 
 השוואת מספרים. 
  השלמת מספרים חסרים בסדרת

 .מספרים
 עשרות, אחדות: הכרת המונחים. 
  שליטה בכתיבת תרגילי חיבור

 אמצעי  ופתרון בעזרת20וחיסור עד 
 .המחשה

 

ארגון הפריטים 
וקיבוצם 
, לעשרות
ות /אחדה
, ות/בודדה

  , עשרת שלמה
  ,יורד/סדר עולה

חציית גבול 
, המרה, העשרת
, פריטה,קיבוץ
, פחות, יותר
, קטן יותר/גדול 

 הקבוצה 

 ארגון וקבוץ הפריטים , מנייה
 .לפי השיטה העשרונית

  ספירה קדימה ואחורה
 .עם דילוגים/בלי

 ם בזכר ובנקבהמניית פריטי. 
  שיום וכתיבת המספרים

 .ספרתיים-הדו
  פתרון תרגילי חיבור

באמצעות קיבוץ לעשרת 
 .שלמה

  פתרון תרגילי חיסור בשתי 

  פלקט שמות המספר
 .20בזכר ובנקבה עד 

 כרטיסיות עם מספרים. 
 100 עצמים אישיים 

קסמי , גפרורים(
וגומיות שאחר ) אוזניים

כך מאגדים לעשרות 
 .שלמות

 100צמים כיתתיים  ע
, קשים, מקלות ארטיק(

, כוסות חד פעמיות
 מאוגדים ...) חרוזים

 ספר במבדק 
 חלק שני צהוב 
 .76-83' עמ
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  20המספרים עד 
  )המשך(

   שליטה ויכולת ביצוע ופתרון 
שאלות מילוליות חיבור וחיסור 

 .פשוטות
  הילד יבנה את המספרים בעשרת

יקבץ לעשרת בפעולת , השנייה
החיבור ו יפרוט עשרת לאחדות 

  .בפעולת החיסור

  הילד ישתמש בשם המספר בזכר
 .20ובנקבה במספרים עד 

  

הקטנה /הגדולה
  ביותר

 פריטת העשרת : דרכים
וחיסור כל האחדות של 

ל או חיסור כ, המחסר
האחדות הבודדות מהמחוסר 

ואחר כך פריטת העשרת 
שנותרה במחוסר וחיסור 

  .שאר האחדות

 בעשרות שלמות. 
  עמחלק שני ספר צהוב '

19-6.  

  עמחלק שני ספר צהוב '
75-43  

  

  צורות וגופים/הנדסה
 

   -סוף ינואר
  פברואר

 ) שעורים8( 

  בניית מצולעים באמצעי המחשה
 .שונים

 צלעות מיון מצולעים לפי מספר ה
 .ושיומם

  הכרה וזיהוי של מצולעים במישור
 .במצבים שונים

 משולש, מצולע: הכרת המונחים ,
 .קודקוד, צלע, ...מחומש, מרובע

  התלמיד יזהה וישים  גופים
  ).מימדים תלת( הנדסיים

 התלמיד יבדיל בין צורה שהיא דו- 
  .ממדי-ממדית  לגוף שהוא תלת

 התלמיד יציין מה הקשר בין צורות 
  :יםוגופ

 התלמיד ימצא את הקשר בין 
  הגופים  העצמים בסביבתו לבין

  .ההנדסיים 

  הילד יציין את התכונות של
 .הגופים

, הנדסה
גוף , גיאומטריה

, מנסרה, הנדסי
, תיבה, גליל

, חרוט קובייה
צורה , כדור

, רבוע, הנדסית
, משולש, לבןמ

, חומשמ, מרובע
, מעגל, עגול
דופן , היקף
, מקצוע, פאה
צלע , לעצ, בסיס
, סמוכה/ נגדית
, נפח, שטח

, מצולע, קיבולת
,  קרן,קטע, ישר

, אנכי/ מאונך
  -שופעמ, מאוזן

, עקום, אלכסוני
, מקבילים

: מימד, זווית
 תלת/דו/חד

 הגדרת מושגים. 
  מיון גופים וצורות הנדסיות

 .לפי קריטריונים שונים
 איסוף נתונים. 
  זיהוי דמיון ושוני בין

 .מצולעים
 תופעה ופעילות /זיהוי חוקיות

 .על פיה
  חקר וגילוי תכונות ומושגים

 .שנלמדו בגופים שונים
 גופים, השוואה בין צורות. 
 קיפולי נייר. 
 מציאת מכנה משותף הכללה.

  חפצים שהם גופים
אריזות (הנדסיים שונים 

קופסאות , ריקות
 ...).שמורים

 צורות וגופים סביבנו. 
 גופים מעץ. 
  פלקט של הצורות

יים עם והגופים ההנדס
 .שמותיהם וחלקיהם

  עמחלק שני   ספר צהוב '
29-20.  

  עמחלק שני ספר צהוב '
97-84. 

מיון  :מבדק
צורות וגופים 

על פי 
התכונות 

והמושגים 
 .שנלמדו
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  צורות וגופים/הנדסה
  )המשך(

    
  

  

, רוחב, אורך, מימד
, מוצלל, עומק, גובה
  צלעות

      

  מדידות, אורך/הנדסה

  מדידות ביחידות
  שונות

 השוואת אורכים  

  מדידת אורכים
באמצעות עזרי 

 - "מתווכים("מדידה 
 ).עצמים אחרים

פברואר 
)8  

 )שעורים

 צלעות, השוואת אורכי קטעים ,
 .קווים לא ישרים

  שימוש ביחידות מדידה
 .יות למדידת אורךשרירות

  ביטוי אורך מסוים ביחידות
 .שונות

 יחידת , אורך: הכרת המונחים
 .היקף, מידה

 מ למדידת אורך"שימוש בס. 

מושג , מושג יחסי
יחידות , מוחלט
  ,מדידה
, קצר, ארוך
, קצר יותר/ארור
הקצר /הארוך
, נמוך, גבוה, ביותר
, נמוך יותר/גבוה
הגבוה /הנמוך
 אומדן, ביותר

 מדידת אורך ביחידות שונות. 
 השוואת אורכים וגבהים. 
  מציאת פתרונות שונים

 .למדידת אורך
 אומדן אורכים. 

  שולחן(חפצים ,
 ...).מחברת

  אמצעים שונים למדידה
 ...).אטבים, גפרורים(
  עמחלק שני ספר צהוב '

35-30.  

  עמחלק שני ספר צהוב '
104-98. 

 

  משקל

  השוואת משקל  

 לא  (  יחידות משקל
 )וניברסאליותא

 סוף השנה
) 3 

 )שעורים

  הילד ישווה משקלים של עצמים
 .שונים באמצעים שונים

  הילד ישתמש באמצעים שונים
 .לאיזון של משקל במאזניים

  הילד יאמוד משקל של עצם
 .לעומת משקל של חפץ אחר

קל /כבד, קל, כבד
הכבד /הקל, יותר
, מאזניים, ביותר

  ,איזון משקל
/ יותר/ שוקל כמו

  תפחו
 

 שקילה. 
 השוואת משקלים. 
 

 מאזניים 
 עצמים שונים לשקילה. 
 עצמים שונים /אמצעים

 .לבדיקת משקל
  עמחלק שני   ספר צהוב '

40-36.  

  עמחלק שני ספר צהוב '
110-105. 

מבדק חזרה 
  ' בעמ)7 ()6(
 118-111 

ספר  מבדק
חלק צהוב 
  .שני

מבחן מסכם 
של הספר 

הצהוב של 
 .העמותה
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  / הנושא 
 תכנים

זמן ה
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידה מיומנויות נרכשות מושגים סטנדרטים
 הערכה

  הזזה

 ) על פי הוראות
משרד החינוך ניתן 
לבחור ללמד הזזה 
. 'או שיקוף בכתה א

במידה והזזה נלמדת 
שיקוף ', בכתה א

' ילמד בכתה ב
 ). ולהפך

  יוני
 ) שעורים6(

   הבנת תכונות ההזזה של צורות
 פעילויות באמצעים תבאמצעו
 . מוחשיים

  פעילות מוטורית בהמללהשילוב .  

  מרובע, משולש:  הצורותשילוב ,
מחומש , מעוין, טרפז, ריבוע, מלבן

ומשושה בתהליך של זיהוי ויצירה 
  .של שיקוף והזזה

  הצורות ההנדסיותהכרת  : 
  , טרפז, ריבוע, מלבן, מרובע, משולש 
 .מחומש ומשושה, מעוין 

, בןמל, הזזה
, מעוין, ריבוע 
, מחומש, טרפז

, עיגול, משושה
, גדול, קטן

, נטוי, אלכסוני
, בסיס קטן
, בסיס גדול

, מאוזן, מאונך
ביחס , מרחק

, גודל, כיוון, ...ל
, צבע, צורה
 .מיקום

 גודל:  בין המושגים הבחנה ,
 .צורה מיקום וצבע, כיוון

  משולש:  הצורותזיהוי ,
, טרפז, ריבוע, מלבן, מרובע
  .מחומש ומשושה, יןמעו

  הזזה בסביבה הטבעיתזיהוי  
  .בתמונות/ובציורים

  ניסוח החוקיות של והזזה 
– ברמה האינטואיטיבית
, הצורה שומרת על גודל

: למורה(וכיוון  צורה
נקודה במישור  בהזזה כל

כיוון ובאותו  מוזזת באותו
  .)מרחק

 יצירת דגמים על ידי הזזה . 
 י הזזתה"ציור צורה ע. 

 קהנייר העת 
 מספרים,  סרגל. 
  ציורים שונים על דפי 

 .ציור שניתן לקפלו
  ספר צהוב חלק שני עמ '

132-127 

 

  השוואת מספרים

 השוות מספרים 
 .באמצעות חיסור

תחילת מרץ 
 ) שעורים6( 

  כמויות(הילד ישווה שלמים (
 .שונים

  הילד יבחין בין פרמטרים שונים
 .להשוואה

  הילד ימצא את ההפרש בין מספר
 .י הקבוצותאיבר

  הילד ישתמש בחיסור לצורך
 .השוואה בים קבוצות

קטן  /מספר גדול
  ,. . .ב

, ...פחות מ/יותר
  ,פריטים, כמות

פרמטרים 
  להשוואה

 

 איסוף נתונים. 
  בין קבוצות (השוואת כמויות

 .  ומספרים) ובתוך קבוצות
 זיהוי הקבוצה הגדולה /

 .הקטנה
  מציאת הפרש בין מספר

 אברי הקבוצה
  בין פרמטרים שונים הבחנה

 .להשוואה

 עצמים שונים. 
 חלק שלישיספר כתום  

  .13-6' עמ

 חלק שלישיספר כתום   
 67-57' עמ
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידה מיומנויות נרכשות מושגים סטנדרטים
 הערכה

  40המספרים עד 

 מנייה,  

 המבנה העשרוני ,  

 חיבור וחיסור,  

 י שרשרתתרגיל.  
 

  אפריל-מרץ
 18עד (

 -שעורים
לפי תוכנית 

 5המשרד 
שעורים רק 

להכרת 
המספרים 

 )100עד 

  30מנייה עד. 
  קדימה 40שליטה בספירה עד 

 .ואחורה
  40קריאה וכתיבה של מספרים עד . 
 השוואת מספרים. 
  השלמת מספרים חסרים בסדרת

 .מספרים
 עשרות, אחדות: הכרת המונחים. 
 ע ופתרון שליטה ויכולת ביצו

שאלות מילוליות חיבור וחיסור 
 .פשוטות

  הילד יבנה מספרים באמצעות
 .עצמים

  הילד יארגן עשרות בקבוצות של
 .עצמים מוחשיים

    הילד ישתמש בכרטיסיות מספרים
 .לבניית המספר

  הילד יבחין בין ספרת
עשרות לבין מספר /האחדות
 .העשרות במספר/האחדות

  הילד יחבר ויחסיר באמצעות
ים מוחשיים ויתרגם את עצמ

 .הפעולות לתרגיל חשבוני
  הילד ישתמש בפריטה של עשרת

לצורך חיסור ובקיבוץ של אחדות 
 .לצורך חיבור

  ,ספרת עשרות
  ,ספרת אחדות

חציית גבול 
, העשרת
ות /אחדה
, ות/בודדה
-המרה, פריטה
 קיבוץ

 י"ספרתי ע-בניית מספר דו :
 .ארגון העשרות

 שיום וכתיבת מספרים דו-
 יםספרתי

 40- חיבור וחיסור בתחום ה. 
  קדימה(ספירת המשך (

 .ואחורה
 תיאור והמללת התהליכים. 
  הסקת מסקנות מתוך

ההתנסות לגבי החיבור 
 .והחיסור

 פ"חישובים בע. 
 חיבור מספר מחוברים. 

 110 עצמים אישיים 
, גפרורים, חרוזים(

 ...).קשים
 110 עצמים כיתתיים 

, מקלות ארטיק, חרוזים(
, ותכוסות חד פעמי
 ביצים 10 -קרטוני ביצים

 ).בקרטון
  כרטיסיות עליהן

מספרים בעשרות שלמות 
וכרטיסיות עליהן 

מספרים חד ספרתיים 
 .בלבד

  צלום שטרות (כסף
 ).ומטבעות

  פלקט ועליו לוח
 המספרים

 חנות ובה אריזות ריקות ,
כסף , חשבוניות סופר

 ).צלום שטרות ומטבעות(
 חלק שלישי ספר כתום  

 109-75, 41-18' עמ

מבדק ב ספר 
 חלק כתום
'   עמשלישי

113-110. 
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  כפל

  משמעות הכפל
הקשר בין חיבור (

  ) קבוצות שוות לכפל

  40כפל עד 

- אפריל
  תחילת מאי

 5עד (
 )שעורים

 ור של הילד יתרגם תרגיל חיב
מחוברים שווים לתרגיל כפל 

 .ולהפך
 בעיות /הילד יספר סיפורים

 .חשבוניות לתרגיל כפל
  הילד ישתמש בחוק החילוף לצורך

 .מציאת המכפלה בלבד
  הילד יבחין בהבדל בתהליך של

 .התרגילים בחוק החילוף
  הילד יזהה את הכופל והנכפל

 .בתרגיל כפל
  הילד יכנה בשם מתאים את הנכפל

 .הואת המכפל
 כופל: הילד ישתמש במושגים ,

 .מכפלה, נכפל
 

, קבוצות שוות
, בכל קבוצה

, מספר קבוצות
מספר פריטים 

, בקבוצה
,  כפל, פעמים
,  נכפל, כופל

מספר , מכפלה
, כינוי, טהור

חוק החילוף 
 בכפל

 תיאור מצבי כפל. 
  המללת והגדרת משמעות

 .פעולת הכפל
  הבחנה בין תרגילי חיבור

ובין שניתן לתרגמם לכפל 
תרגילים שלא ניתן לתרגמם 

 . לתרגילי כפל
  תרגום חיבור לתרגיל כפל

 .ולהפך
 זיהוי ושיום הכופל והנכפל. 
  שימוש בחוק החילוף לחישוב

 .המכפלה בלבד

  עצמים להמחשה אישיים
 ).גדולים(וכיתתיים 

 סיפורים חשבוניים. 
 פלקט הממחיש בציור ,

סיפור חשבוני ומשפט 
חשבוני את משמעות 

קשר בין חיבור הכפל וה
. קבוצות שוות לכפל
הפלקט יכלול את 

 .המושגים המתאימים
 חלק שלישיספר כתום  

 .128-114, 53-42' עמ

ים מבדק
 ספר כתוםב

  חלק שלישי
 140-129' עמ

  חילוק

  משמעות החילוק
  לחלקים

 וחילוק להכלה  

 מספר זוגי ואי זוגי  

  מאי 
 5עד (

  )שעורים

  הילד יבחין בין חילוק לחלקים
 .ק להכלהוחילו

 בעיות /הילד יחבר סיפורים
מצב של חילוק /חשבוניות לתרגיל

 .לחלקים וחילוק להכלה
  הילד יתאים כינויים מתאימים

 .למחלק ולמנה, למחולק
 מחולק: הילד ישתמש במושגים ,

 .מנה, מחלק
 תהליך /ציור/הילד יתרגם ממצב

  .לתרגיל חשבוני ולהפך

  ,חילוק
  ,חילוק לחלקים
  ,חילוק להכלה

,  מחולק,מחלק
מספר , מנה

מספר , קבוצות
פריטים 
  ,בקבוצה

  אי זוגי, זוגי

 תיאור מצבי חילוק. 
  המללת והגדרת פעולת

 .החילוק במשמעויות השונות
 הבחנה בין סוגי החילוק. 
  תרגום סיפור חשבוני לסוג

 .החילוק ולתרגיל ולהפך
 זיהוי ושיום המחלק והחולק. 
 הגדרה והבחנה בין , זיהוי

  .וגימספר זוגי ואי ז

  עצמים להמחשה אישיים
 ).גדולים(וכיתתיים 

 סיפורים חשבוניים. 
 פלקט הממחיש בציור ,

סיפור חשבוני ומשפט 
חשבוני את החילוק 

לחלקים ואת החילוק 
להכלה ואת המושגים 

 .המתאימים
 חלק רביעיספר כתום  

  .12-5, 59-54' עמ

  חילוק
משמעות 
החילוק 
  לחלקים
וחילוק 
  להכלה

מספר זוגי ואי 
  יזוג
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  / הנושא 
 תכנים

הזמן ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

חצאים (שברים 
  )ורבעים

  חצאים ורבעים
 של שלם אחד

  מאי
 ) שעורים3( 

  הילד יצור חצאים ורבעים של
 .צורות שונות

 ארבעה /הילד יחלק שלם לשני
 .בער/חלקים שווים כדי לקבל חצי

 הילד ישים את שמות החלקים. 
  הילד יתאים בין חלק לשבר

 .במספר

, חלקים שווים
, רבע, חצי

, חוקיות בסדרה
נגד כיוון /עם

 , השעון

  יצירת חצאים ורבעים של
י חלוקת השלם "ע, צורות
, קיפול- לארבעה חלקים/לשני
 צביעה, חיתוך, גזירה

 המללת תהליכים. 
 רבע/זיהוי חצי. 
 בה זיהוי חוקיות בסדרה 

 .רבעים/מסומנים חצאים
 חיבור החלקים לשלם. 
  
 

  ניירות בצורת
 /מעוין/עיגול/רבוע/מלבן
  .דלתון

 מספריים וצבעים. 
 חלק רביעיספר כתום  

 18-13, 61-60' עמ

 

  זמן

  קריאת שעות
בשעות שלמות 
 .וחצאי שעות

  תחילת יוני
 ) שעורים2(

  הילד יזהה וישים שעות שלמות
 .וחצאי שעות

 סדר יומו בעזרת הילד יארגן את 
 .השעון

  הילד ישווה בין שעונים מסוגים
 .שונים

  הילד יבנה שעון מחוגים וישתמש בו
 .לצורך המחשה ותרגול

חצי , שעה שלמה
,  דקות60, שעה

, קטן/מחוג גדול
/ שעון דיגיטלי

/ קיר/ אנלוגי
יד / קוקייה

סדר , תכנון זמן
נגד / עם, יום

 כיוון השעון

  קריאת שעות שלמות וחצאי
 .עות בשעוןש
  ארגון ותכנון הזמן באמצעות

 .השעון
 השוואה בין שעונים. 
  קישור בין השעון לסדר

 .היום
 

 שעונים מסוגים שונים :
, קיר, אנלוגי, דיגיטאלי

 .קוקייה, יד
 פוליגל /שעונים מקרטון

 .שיכינו הילדים בכתה
 חלק רביעיספר כתום   

 26-19  ,65-62' עמ
 

מבדק בספר 
 חלק כתום
ל  תרגירביעי
' עמ) 5(חזרה 

25  - 28 



  'א לכיתה  שנתיתתתוכנית לימודי -) שיטת סינגפור ("מתמטיקה יסודית"
 

  .העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל
 .כל הזכויות שמורות© 

11

  
  
  
  
  

  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידהמיומנויות נרכשותמושגיםסטנדרטים
 הערכה

  100מספרים עד 

 משמעות המספרים:  

 משמעות כמותית ,
סדרתית והמבנה 

  .העשרוני

 חיבור וחיסור 

  יוני
 15עד (

 -שעורים
לפי תוכנית 
המשרד רק 

 שעורים 5
רת להכ

המספרים 
 100בתחום 
 )בלבד

  שליטה בספירה עד מאה קדימה
 .ואחורה

 שליטה בספירה בעשרות שלמות. 
  קריאה וכתיבה של מספרים עד

100 . 
 השוואת מספרים. 
  השלמת מספרים חסרים בסדרת

 .מספרים
 עשרות, אחדות: הכרת המונחים. 
  ידיעת עובדות החיבור והחיסור עד

 .פ" בע10
 אמצעות הילד יבנה את המספר ב

) עשרות ואחדות(עצמים מאוגדים 
 .ובאמצעות כרטיסיות

 הילד יתאים מספר לכמות. 
 פ ובמאוזן "הילד יחבר ויחסר בע

לצורך , מספרים בתחום המאה
 .ביסוס ההבנה של המבנה העשרוני

  הילד יבנה אסטרטגיה של חישוב
המבוססת על המשמעות הכמותית 

 .של המספרים
  הילד ישתמש במכנה משותף

 .בחיבור ובחיסור) עשרות, ותאחד(
 

) בודדות(אחדות 
עשרות 

-איגוד, )שלמות(
, קיבוץ לעשרות
, לוח מספרים

חיסור /חיבור
במאונך/במאוזן

חציית , פריטה, 
, גבול העשרת
בלי /ספירה עם
 ,בדילוגים

  חיבור וחיסור(חישובים (
במאוזן ((פ ובכתב "בע

 ).ובמאונך
  בניית אסטרטגיית חישוב

 .יעילה
 ום וכתיבת מספרים שי, בנייה

 .ותרגילים בתחום המאה
 בלי בדילוגים / ספירה עם

 ).5, 4, 3, 2, 10דילוגים של (
 גדול /זיהוי מספר קטן. 
  
 

 110 אמצעי מנייה 
הניתנים , אישיים
קיבוץ לעשרות -לאיגוד

, קשים, גפרורים(
 ...).קיסמים

 110 אמצעי מנייה 
כיתתיים הניתנים 

קיבוץ לעשרות -לאיגוד
, קשים, יקמקלות ארט(

 ...).כוסות חד פעמיות
  כרטיסיות מספרים

בעשרות שלמות 
וכרטיסיות של אחדות 

 .בודדות בלבד
 חלק רביעיספר כתום  

 47-29, 76-66'עמ

ספר במבדק  
 חלק כתום
 תרגיל רביעי
' עמ) 6(חזרה 
71-68.  

במידה ולא 
נותר זמן עד 
סיום השנה 

ללימוד 
: הנושאים
גרפים , משקל
כאן , וכסף

רוך הזמן לע
את המבחן 

המסכם של 
, הספר הכתום
 .של העמותה
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  "מתמטיקה יסודית"הנושאים הבאים לא מופיעים בתוכנית הלימודים של משרד החינוך ונלמדים ב
  / הנושא 
 תכנים

הזמן 
ומספר 
 שעורים

דרכי  אמצעי וחומרי למידה מיומנויות נרכשות מושגים סטנדרטים
 הערכה

  גרפים

 גרפים ציוריים 
  השנהסוף 

 5עד (
 -שעורים

הנושא לא 
מופיע 

בתוכנית 
 )הלמודים

  הילד יאסוף ויארגן נתונים
 .מתוך ציור וגרף ציורים

  הילד ימצא קשרים ויסיק
מסקנות מתוך הנתונים 

 .המיוצגים בגרף
  הילד ייצג עצמים במציאות

 .באופן גראפי

  ,חוקיות
  ,גרף

, מייצג
 טור- עמודה

 איסוף נתונים. 
 צוגם מיון עצמים לצורך יי

 .בדרך גרפית
 פענוח הצגה גרפית של נתונים. 
 נתונים בדרך /ייצוג כמויות

 .גרפית
  עצמים(ארגון המציאות (...

 .בדרך גרפית
  הסקת מסקנות לגבי מערכות

 .יחסים בין הנתונים
  הצגת מערכת יחסים בין

 .משתנים

 עצמים למנייה ולמיון. 
 גרפים 
  דבקיות 
 חלק שלישי ספר כתום  

 .74-68, 17-14' עמ

  עבודה
 :קבוצתית

   בניית גרף   
       המייצג   
 נושא שנבחר  
 .על ידם  

  הכסף

  שטרות ומטבעות
  .בשקלים שלמים

  השוואת מחירים
  .בשקלים שלמים

  חישובי קניות בשקלים
  .שלמים

 

  סוף השנה 
 -  שעורים3(

הנושא לא 
מופיע 

בתוכנית 
 )הלימודים

 הבנת ערך הכסף. 
  חיזוק הבנת המבנה העשרוני

 .באמצעות הכסף
  הילד יחשב סכום כסף המורכב

 .ממטבעות ומשטרות שונים
  הילד ישתמש בכסף לצורך

 .חישובים בתחום המאה
  הילד ישתמש במבנה העשרוני

 .לצורך חישוב כספים

, שטר, מטבע
יותר /חסר
יקר /זול, כסף
ערך , יותר
 , הכסף

 חישובים בכספים. 
 חנות"שימושים בכסף ב "

 .הכתה ובחיי היום יום

  שטרות ומטבעות כסף
 .מצולמים

 חנות ובה אריזות ריקות ,
... ספרים, צעצועים
צלום (כסף , חשבוניות

 ).שטרות ומטבעות
 חלק רביעי ספר כתום  

  80-72, 96- 88' עמ
 

ספר במבדק 
 חלק כתום
 תרגילי רביעי
) 8, 7(חזרה 
  .81-88' עמ

במידה ונותר 
זמן עד סיום 

השנה ונלמדו 
: הנושאים
גרפים , משקל
כאן , וכסף

הזמן לערוך 
את המבחן 

המסכם של 
, הספר הכתום
 .של העמותה

  .בכל הנושאים משתמשים גם בלוחות האישיים וגם בפרטי מנייה והמחשה* 
  .הספורים והבעיות החשבוניות הם חלק בלתי נפרד מכל נושא ונושא* 
 . בכל נושא70%       בשליטה של 20% - ו, שליטה מוחלטת, ובמטרות שהוצבובמושגים ,  מהתלמידים ישלטו במיומנויות80% -במדדי ההצלחה אנו מצפים ש* 
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