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היכן אתם?





לפני כל שאלה, התחילו בקודקוד המסומן ב- התחל.

1. היכן תהיו לאחר שתעברו 
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 מהדרך מסביב למחומש?

2. שימו את האצבע על אחד מהקודקודים. 
איזה חלק מהמרחק עברתם עד שהגעתם לקודקוד זה? 
כמה עוד יש לכם לעבור כדי לעשות סיבוב שלם סביב המחומש?

3. איפה תהיו בערך, אם עברתם 
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 מהמרחק סביב המחומש?


4. איפה תהיו בערך, אם עברתם 

6


1


  מהמרחק סביב המחומש?

5. שימו את האצבע על  היקף המחומש (אבל לא על אחד הקודקודים), 
ואמדו מהו החלק של המרחק שעברתם עד מיקום האצבע שלכם. 

המציאו שאלות דומות משלכם.

הפעילות תורגמה ועובדה מתוך החוברת:  Number Sense   לכיתות ד – ו


By: Alistair McIntosh, Barbara Reys, Robert Reys, and Jack Hope, 
Dale Seymour Publications, 1997
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