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 ארבעה בקו אחד

  ....הכי קרוב ל
http://www.shodor.org/interactivate/activities/egame/index.html 

 

 תובנה מספרית: תוכנית הלימודיםהנושא ב

 פעולות החיבור והחיסור 60-57עמודים   - 'כתה ג

  מספריתכפל ותובנה  84-80  עמודים - 'כתה ד

  תובנה מספרית ואומדן106עמוד  - 'כתה ה

  אחוזים127-125  עמודים -'כתה ו

 . שחקניםשניהמשחק מיועד ל

  :מטרת המשחק
 . מאוזן או משופע, בקו מאונך, באותו צבע, ליצור רצף של ארבעה עיגולים

 .אדום או כחול. לכל אחד מהשחקנים צבע שונה

 .השחקן צריך לענות נכון על השאלה, על מנת לקבל עיגול

 :  המשחקאפשרויות 
 :כתובות האפשרויות הבאותבעמוד הפותח של היישומון 

Time Limit - הגבלת הזמן למתן תשובה. 

  שניות 60, 45 , 30, 20, 15, 10: האפשרויות הן

 .לזמן לא מוגבלאו 

Answer must be -תשובה צריכה להיות ה : 

 .כמעט מדויקת

 . מאוד לתשובה הנכונהקרובה

 . קרובה לתשובה הנכונה

Difficulty -  קשה, בינוני, קל: קושיהרמות. 

Problem Types - כפל או אחוזים, חיבור: הנושאים.   

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2B604C97-4B35-41FE-8710-1F51C1092E17/29443/kita3.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3522E2BA-B718-4329-8D3F-0BF4947B6E38/29444/kita4.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F61F9757-627B-4BBC-8016-93F91AD82703/29445/kita5.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/45EE6DDA-32A0-45E0-9C66-2BB80BE825E1/29446/kita6.pdf
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 :מהלך המשחק
 Start Game: השחקנים בוחרים את האפשרות המתאימה להם ומקליקים על המקש 

 במסך הבא  מופיע לוח משובץ ריק 

 . ולצדו פס צבוע באדום מסמל את זמן התגובה

 :בתחתית המסך מופיעה הכתובית

 
 

 

 

 Readyל המקש להקיש עמתבקש " האדום" השחקן הראשון 

 .מקבל השחקן תרגיל שעליו לפתור, לאחר ההקשה

 : לדוגמה

 

 

 .Answerהשחקן צריך לכתוב את התשובה  ואחר כך להקליק על המקש 

 . ם בעמודה שבחרהוא יכול להניח עיגול  אדו, במסגרת הזמן שהוקצב, אם הוא ענה נכון

עליו לעמוד עם הסמן על מספר העמודה , כדי להניח את העיגול בעמודה המתאימה

 . העיגול נופל תמיד לתחתית העמודה. ולהקליק

 והתור עובר נפתח בצד  חלון קטן המראה את התשובה הנכונה, אם התשובה אינה נכונה

 ".הכחול"שני לשחקן ה

 : ראות כךה הלוח יכול ל,"סיבובים"לאחר מספר 

   

  מחזירה למסך הקודם New Gameהקלקה על 

תן ומאפשרת התחלה מחדש של המשחק  באו

 .או בחירה חדשה אפשרויותה

 



3
il.ac.haifa.6k-mathcenter://http מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 

הקלקה על המקש .  מאפשר לשחקנים לראות את מידת הצלחתםShow Scoreהמקש 

 . פותחת חלון בצד ובו רשום הניקוד של כל אחד מהם

 : לדוגמה

 

 

 

 
 :רעיונות להפעלה
 .ןבתחילה ללא הגבלת זמן ואחר כך לצמצם את הזמ, משחקב לשחק לבקש מהילדים

 –לשאול 

 . על מידת הדיוקמשפיעההאם הגבלת הזמן . 1

 ? באילו טכניקות השתמשתם כדי להגיע לתשובה המקורבת ביותר. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת אליןרוני :תרגום היישומון
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