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 בנייה מלמטה למעלה –לוח המאה 
 

פעילויות שונות בנושא לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה וכן הסבר  ארבעמקבץ זה מכיל 

 chartup hundred -A bottom? 1עוצב על פי המאמרעל רציונל עיצוב הלוח באופן זה. המקבץ 

 .Graham Fletcher -ו Jennifer M. Bay-Williamsמאת: 

 

ה, חיבור, חיסור, . הן מעודדות חשיבה על מבנה לוח המא'ג-'בכיתות למיועדת  תיופעילוה

 . , תובנה מספרית וחוש למספריםערך המקוםהמבנה העשרוני, 

 

 . , ניתן גם ביחידיםמומלץ לעבוד בזוגות או קבוצות

 עזרי הפעילויות מתאימים לקבוצה אחת. 

 

 רקע

 

כיתה ב'. -לוח המאה המסורתי נועד לרוב לפיתוח של ניצני רעיונות חשבוניים בקרב ילדי גן

 מבנה הלוח מאפשר למידה וחשיבה על רעיונות שונים ושיח עליהם:

  בעזרת הצגה של עשרות כעשר יחידות –חשיבה על איחוד אחדות. 

  מאה אחת היא עשר עשרות,  –חשיבה על ערך המקום והקשר שלו לחיבור או לחיסור

קום היחידה, עשרת בלוח מצביע על גודלה. הוספת יחידה משנה את מקום האחדות ימ

 של המספר אליו מוסיפים, הוספת עשרת משנה את מיקום העשרות.  

                                                           
אשר  Williams and Graham Fletcher-Jennifer M. Bayמאת:  up hundred chart-A bottom? הפעילות עוצבה על פי המאמר 1

 Teaching Children Mathematics, Vol. 24, No. 3, November/December, 2017 הופיע ב:
 

mailto:mathcntr@edu.haifa.ac.il
http://ymath.haifa.ac.il/


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

2 

 

הוא לא הבנייה שלו מלמעלה למטה  ןלמרות היתרונות הרבים של לוח המאה המסורתי, אופ

השיח הקונספטואלי על חיבור מבטא חוסר התאמה בין  שכן הוא ,אינטואיטיבי עבור ילדים

 כלומר, האופן שבו הפעולות הללו מתורגמות לתנועה על לוח המאה. ,וחיסור ובין השיח הכיווני

 

וספתי הל לוח המאה. ע 24יכול להיות מתואר כך: מצאתי את  24+12פתרון התרגיל  לדוגמה:

עוד עשר, לכן ירדתי שורה אחת למטה וזזתי ימינה עוד פעמים כדי להוסיף שתיים. הסכום הוא 

חיבור בין אופן החשיבה ובין מבנה הלוח המסורתי. אבל,  דוגמה זו מציגה איך נעשה. 36לכן 

וון התנועה אבל כי 12 -הכמות גדלה ב -אין התאמה בין הפסוק הכמותי ובין הפסוק הכיווני 

 הוביל לקונפליקט. בלוח הוא מלמעלה למטה. חוסר התאמה זה עלול ל

 

 

 

 

 לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה הוא בעל היתרונות הבאים:

 

 –ח תואם ומדגים באופן פיזי את השפה, המודל והמשמעות תיאור המהלכים בלו .1

 כשהמספר גדל בעשר, עולים בגובה. כלומר, הוא גדל בערך ובמיקום. 

לוח המאה הבנוי מלמטה למעלה מדמה פעולה הדומה למודלים אחרים אליהם  .2

צירי המערכת הם התלמידים נחשפים, כמו ישר המספרים ומערכת קרטזית. 

 הקורדינטות של ישר המספרים האופקי והאנכי. 

יי היום יום בהם כשמשהו גדל הוא עולה מלמטה תיאור הלוח תואם הקשרים מח .3

 למעלה )למשל: כשמוזגים משקה לכוס, גובהו עולה(. 
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: התיאור בלוח המאה הבנוי מלמטה 24+12הקודמת של חישוב הסכום  האם נחזור לדוגמ

על לוח המאה. הוספתי עוד עשר, לכן עליתי שורה אחת  24למעלה יהיה: מצאתי את 

 .36עוד פעמים כדי להוסיף שתיים. הסכום הוא לכן למעלה וזזתי ימינה 
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 הצעות לפעילויות בלוח המאה הבנוי מלמטה למעלה

 בניית מודל פיזיפעילות ראשונה: 

 

 עזרים

 כמו קוביות, דיסקיות ועוד. גודל ישוו עזרים פיזיים 

 זוג קוביות משחק 

  .לוח מאה הבנוי מלמטה למעלה 

 

 הנחיות לילדים

 

 ת חיבוריופעילו

כמספר  דיסקיותעבור כל הטלה, הוסיפו ללוח המאה הטילו קוביית משחק אחת.  .א

 הקטן ביותרמקמו את הדיסקית הראשונה על המספר הפנוי ה. יהרשום על הקובי

, אחרי מספר זה בסדר עולה והוסיפו דסקיות על המספרים העוקבים 1-, החל מבלוח

לדוגמה: אם תוצאת יה. יעד להוספת מספר דיסקיות כערך שקיבלתם בהטלת הקוב

 4, ונוסיף עוד 1, נניח את הדיסקית הראשונה על הספרה 5ההטלה הראשונה היא 

. המשתתף הבא 1-5דיסקיות על הספרות העוקבות. בסיום, יונחו דסקיות על הספרות 

 ואילך.  6יתחיל להניח את הדיסקיות על הספרה 

כמספר דיסקיות ה המאעבור כל הטלה, הוסיפו ללוח משחק אחת. הטילו קוביית  .ב

הקטן מקמו את הדיסקית הראשונה על המספר הפנוי . 10ה ועוד יהרשום על הקובי

בלוח והוסיפו דסקיות על המספרים העוקבים, עד להוספת מספר דיסקיות כערך  ביותר

 הנדרש. 

סכום כה דיסקיות עבור כל הטלה, הוסיפו ללוח המאשתי קוביות משחק. הטילו  .ג

בלוח והוסיפו הקטן ביותר הדיסקית הראשונה על המספר הפנוי הקוביות. מקמו את 

 דסקיות על המספרים העוקבים, עד להוספת מספר דיסקיות כערך הנדרש. 

סכום כדיסקיות ה עבור כל הטלה, הוסיפו ללוח המאת משחק. שתי קוביוהטילו  .ד

ח בלוהקטן ביותר מקמו את הדיסקית הראשונה על המספר הפנוי  .10 ועוד ותקוביה

 והוסיפו דסקיות על המספרים העוקבים, עד להוספת מספר דיסקיות כערך הנדרש. 
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 ת חיסוריופעילו

כל דיסקית מכסה . 100מאחד ועד  ,סקיותיד 100ממצב בו מוצבות על לוח המאה  התחילו

 מספר אחר על הלוח.

כמספר  דיסקיותלוח המאה מ הסירוהטילו קוביית משחק אחת. עבור כל הטלה,  .א

התחילו להסיר את הדסקיות החל מהמספר הגדול ביותר יה. יהרשום על הקוב

המכוסה והורידו את הדסקיות מהמספרים הקודמים לו בסדר יורד. לדוגמה: אם 

וזהו הסבב הראשון של המשחק, יש להוריד את הדסקיות  4תוצאת הקוביה היא 

יל בהורדת הדסקיות של . הסבב הבא יתח97 -ו 98, 99, 100המכסות את המספרים 

 והקודמים לו.  96המספרים 

כמספר דיסקיות ה לוח המאמ הסירועבור כל הטלה, הטילו קוביית משחק אחת.  .ב

 החל מהמספר הגדול ביותר המכוסה.  ,10יה ועוד יהרשום על הקוב

ה דיסקיות כסכום לוח המאמ הסירועבור כל הטלה, שתי קוביות משחק. הטילו  .ג

 ר הגדול ביותר המכוסה., החל מהמספהקוביות

 ותיהקובסכום כדיסקיות ה לוח המאמ הסירועבור כל הטלה, ת משחק. שתי קוביוהטילו  .ד

 , החל מהמספר הגדול ביותר המכוסה.10ועוד 

 

 

 פעילות משולבת

 .  50סקיות, מאחד ועד יד 50התחילו ממצב בו מוצבות על לוח המאה 

 ג' כאשר בכל פעם החליפו בין הפעולות חיבור או חיסור. –חזרו על פעולות א' 

 

 

 מלוות לילדים שאלות

 מה הקשר בין התרגיל שערכתם ובין הכמות שעל הלוח? .1

 באיזה אופן השתנה מיקום הקובייה האחרונה שהוספתם ביחס למצב הקודם? .2

 קום התוצאה החדשה על הלוח ביחס לקודמת ומדוע?יבאיזה אופן השתנה מ .3

צריכים להסביר איך להתקדם בלוח לעבר סימן השאלה, איך הייתם אם הייתם  .4

 מסבירים? איך ההסבר הקודם מתחבר לערך סימן השאלה?

 ?בסעיף הקודם איזה תרגיל חשבוני מתאים להסבר שהסברתם .5
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 הערות

איך הכמויות גדלות ככל  לראות באופן מוחשי תח המאה, מאפשרבניית המודל הפיזי על לו

רוך שהקוביות נערמות. בחינת מיקום הקוביות הנערמות ביחס לערך מעודד את הילדים לע

הם חווים את הכמויות ערך המקום. חיבור קונספטואלי בין הכמות והמשמעות, תוך התייחסות ל

יות, גובהות וגדלות הן מבחינת גודלן והן מבחינת ערכן. הדבר נכון גם עבור הסרת הקוב

 והקטנת הכמויות. 
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 מהו המספר הנעלם?פעילות שניה: 

 

 עזרים

 לוח מאה ממולא לבחירת המורה 

 כלי כתיבה 

 

 הנחיות

הציגו לילדים לוח מאה הבנוי מלמטה למעלה שבו מופיע מספר אחד בלבד וסימן שאלה 

 מצוא את המספר הנעלם )ראו דוגמה(. במיקום אחר בלוח. בקשו מהילדים ל

 

 

 

 ניתן להציע את הפעילות בצורות שונות, בהתאם לקושי המבוקש. למשל: 

 ים חשופים וסימן שאלה יחיד. לוח ובו מספר מספר 

  .סימן שאלה קרוב או רחוק למיקום המספרים החשופים 

  .מספר סימני שאלה, בערכים גבוהים / נמוכים מהמספר החשוף 

 

 שאלות מלוות לילדים

 בו מופיע סימן השאלה?מדוע זהו הערך המתאים לתא  .1

 איך הגעתם לערך זה? .2

 מה הפעולות / הצעדים שערכתם כדי להגיע לערך זה? .3

אם הייתם צריכים להסביר איך להתקדם בלוח לעבר סימן השאלה, איך הייתם  .4

 מסבירים? איך ההסבר הקודם מתחבר לערך סימן השאלה?

 ?בסעיף הקודם איזה תרגיל חשבוני מתאים להסבר שהסברתם .5
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 הערות

ההתאמה בין השיח הקונספטואלי על חיבור וחיסור ובין השיח הכיווני, במהלך ההתמודדות 

עם מציאת הערך המתאים לסימן השאלה )או סימני השאלה( מעודדת עריכת חיבור בין השניים 

 והעמקה במשמעות המבנה העשרוני וערך המקום.

 

 דוגמאות נוספות:

 

   ?    ?    

   ?     ?8   

           

70         62  

           

           
           

 44          

       ?    

   ?      27  

           

 ?      ?    

           
           

      ?     

   ?        

77           

 ?          

   ?       4 
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 : פאזל לוח מאהפעילות שלישית

 

 עזרים

 להצגה.  לוח מאה אחד המעוצב מלמטה למעלה

בדוגמאות המצורפות  רלהיעז)ניתן  לחתיכות של פאזל וגזורלוח מאה המעוצב מלמטה למעלה 

 . או ליצור לוחות חדשים(

 

 הנחיות

בקשו מהם ואת חתיכות הפאזל.  ב מלמטה למעלההציגו לילדים את הלוח המאה המעוצ

 להרכיב את הלוח בחזרה. 

 תר על הצגת הלוח המלא. וניתן לובהמשך 

 

 שאלות מלוות לילדים

 מה הנחה אתכם בהרכבה? ?בחרתם להרכיב את הלוח כךמדוע  .1

 מה אפשר לומר על מבנה הלוח? .2

 באיזו אסטרטגיה כדאי לבחור כדי להרכיב את הלוח? .3

 

 הערות

משימת ההרכבה של לוח המאה יכולה לעזור לילדים להכיר את גישת העיצוב שלו ולאמץ את 

השפה שמבטאת עיצוב זה. שפה זו, מעודדת חשיבה על המבנה העשרוני ועל ערך המקום. 

התנסות ניתן לחזור על הפעילות תוך עריכה של חיתוך שונה ומורכב יותר של לוח המאה. 

 ת פיתוח של אסטרטגיות שונות לפתרון וכן תובנה מספריתבהרכבת פאזלים שונים מעודד

 . וחוש למספרים
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 הצעה ראשונה לחיתוך
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 לחיתוך שניההצעה 
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 לוח ללא חיתוך
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 פעילות רביעית: מציאת שכנים

 

 עזרים

 .  100 -ו 1לוח מאה המעוצב מלמטה למעלה ובו שני מספרים בלבד: 

ספרתיים. אם אין קוביות כאלו אפשר ליצור -פאות כדי ליצור מספרים דו 10קוביות בעלות  2

 ספינרים המחולקים לעשיריות.

 

 הנחיות

 המשחק מיועד לשני משתתפים. 

תוצאה של שני ספרתי )-בכל תור, משתתף אחר זורק את שתי הקוביות בכדי ליצור מספר דו

ה, עליו לבחור מי מבין שתי הספרות יעם קבלת תוצאות הקובי (.אפסים תוגדר כתור נוסף

 -ו 8שהתקבלו תהיה ספרת העשרות ומי תהיה ספרת האחרות )אם תוצאות שתי הקוביות הן 

(. עליו לבחור על פי המספר שיוביל 98או  89אחד מהמספרים  אפשר ליצור את ,בהתאמה 9

 אותו לקבל ניקוד גבוה יותר. עכשיו, השחקן הראשון מסמן על הלוח את: 

 .המספר הדו ספרתי שקיבל 

 10 -השכן שגדול מהמספר שקיבל ב. 

 10 -השכן שקטן מהמספר שקיבל ב. 

 1 -השכן שגדול מהמספר שקיבל ב. 

 1 -ב השכן שקטן מהמספר שקיבל. 

 

הוא מקבל נקודה אחת. יכולים להיות מספרים שכבר מולאו , שהמשתתף הוסיףעבור כל מספר 

על הלוח, במקרה זה, לא מוסיפים אותם שוב ולא מקבלים ניקוד עליהם. בסיום התור, התור 

 סבבים.  10עובר אל השחקן השני. המנצח הוא השחקן בעל הניקוד הגבוה ביותר אחרי 

 

 לילדיםשאלות מלוות 

 מה אפשר לומר על מבנה הלוח? .1

קבל כדאי לבחור בכדי ל שקיבלתם לאחר הטלת הקוביותאיזו מבין שתי האפשרויות  .2

 ניקוד גבוה יותר?

 הערות

לילדים להכיר את גישת העיצוב של הלוח,  לוח המאה יכולה לעזורמציאת השכנים במשימת 

תובנה פיתוח של המשחק יכול לעודד המבנה העשרוני ועל ערך המקום. לעודד חשיבה על 

 מספרית וחוש למספרים.
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