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 ב-אוסף פעילויות לכיתות א: הנושא
 

 
 : מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה.הוכן ע"י

 
 

    :   תרגום מתוך
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 ב'. ,: בחומר מובאות שש פעילויות המיועדות  לילדים בכיתות א'תקציר
 ן, הפעילויות עוסקות בנושאים הבאים: זיהוי חוקיות, סדרות, מיו

 יחסים במרחב, חיבור מספרים חד ספרתיים.
 

 : חשבון, סדרות, חוקיות, לוגיקה, מיון, חיבור, חילוק.מילות מפתח
 

 עמודים. 6: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
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 ב-אוסף פעילויות לכיתות א
 
 

 א( שמים לב למשהו?
 

 ( השלימו את המספרים החסרים.1
 
 
 

      1  +    3  =  4     

     3  +    5  =  8 

                5  +   7  =  12          

                __    7  +    9  =    

               9  +  __  =  __  

               __ +  __  =  __  
 

 
 
   ( כיתבו שלושה דברים על סדרת התרגילים:2

     _______________________________________ 
 

     _______________________________________ 
 

     _______________________________________  
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 ב( מגדל מספרים
 

 שורות של מספרים: 4לפניך 
 
 
 
 

 1     1שורה 

 1 2 1    2שורה 

 1 2 3 2 1   3שורה 

   1 2 3 4 3 2 1  4שורה 
 
 

 

 

 ., שבארבע השורות הללוא( בידקו את החוקיות

 

 ניח שהסדרה נמשכת. כיתבו שאלה לגבי הסדרה.ב( נ

    ______________________________________ 

 

 ג(  תנו את השאלה שכתבתם לחבר, שיענה עליה.

 

 תשובת חברי:   _____________________________
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 ג( חברו אותם

 

 דרכים לקבלת סכום המספרים האלה: שתיא( מיצאו 

 

  4  3  2  1 

  1  2  3  4 

 

_________________________________________ 

 

 ב( השווה את הדרכים שמצאת לאלו של חבריך.

    

_________________________________________ 

    

_________________________________________ 

 ג(  מהי הדרך שמצאה חן בעיניך יותר מן האחרות? ומדוע?

    

_________________________________________ 

    

_________________________________________ 
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 עומדים בשורהד( 

 

 ארבעה אנשים עומדים בטור.

 איש אחד עומד לפני מרגלית.

 הם מסתובבים לאחור.

 כמה אנשים עומדים עכשיו לפני מרגלית?

 כיצד ידעת ?

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
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 סדרת חרוזים ה(

 

 לילך הכינה שרשרת מחרוזים.

 חרוזים בשרשרת שלה. 20יש 

 

 

 

 

 

 

 התבוננו בדוגמה שלה.

 

 כמה                   יש בשרשרת החרוזים שלה?  

 

 ידעתם ? כתבו כיצד

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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 ו( אז מהו המספר שלי?

 

 ,מיצאו את המספר שלי מתוך המספרים שבשלט (א

 .ובעזרת הרמזים שלמטה    

 

 

 

 

 

 רמזים:

 40 -פחות מ 

 מספר זוגי 

 20 -גדול מ 

 

 ________המספר הוא _________

 

 בחרו מספר מהשלט.ב( 

 

 ________  ________  ________ :כתבו רמזים    

 .שלךנא לבקש מחבר למצוא את המספר     
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20 40 36 

18 
47 


