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 כפל    ערכות    חינוכיות

 א'-כיתות גן חוג פיתוח חשיבה מתמטיתסילבוס 

 2019ספטמבר  מתנסים
 

 רציונל

 עידוד מחשבה יצירתית לפתרון בעיות במתמטיקה תוך משחק. 

 המשחק יוצר הזדמנות לפתור בעיות מתמטיות שלא מושגות במסגרת הלימוד הרגיל.

לתלמידים להגיע למטרה ולפתרון מהיר המשחק מעודד מחשבה מחוץ לקופסה ומאפשר 

 של בעיות שמוצגות ע"י המורה בחוג.

 

 מטרות

 .שליטה בפעולות חיבור וחיסור.1

 . לימוד הגדרות מתמטיות, בסיסיות2

 .  פיתוח חשיבה אנליטית.3

 

 :חומרים לחוג

 חוברת עבודה של המילון לכל תלמיד. •

 מתמטיות(.חוברת עבודת כיתה לכל תלמיד)הגדרות  •

 פאות. 12משחקי קוביות בנות  •

 1-20פאזל רצפה עם המספרים  •

 

 ילדים בחוג. 20שיעורים. עד  34החוג בן 

 

 יתכנו שינויים בסדר המפגשים לפי רמת התלמידים •
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 כפל    ערכות    חינוכיות

 

 תוכן מפגש מפגשים תוכן מפגש מפגשים

הסבר כללי על החוג, הגדרת מטרות,  1-2
 צורת עבודה ומחויבות. 

משחקים מתמטיים הקשורים לפעולות 
 חשבון בסיסיות 

 ול"הסכמים" מתמטיים.
 1-10מספרים  -פאזל ריצפה

 

  -חוברת העבודה של המילון 17-18
 צורות גאומטריות      

 חיבור וחיסור        1-20פאזל 
 חיבור וחיסור - קוביות

 

 , חוברת עבודה-, קטן מ-גדול מ 3-4
 חיבור -1-10משחקי קוביות  
 1-10מספרים  -פאזל ריצפה 

גאומטריה                               -חוברת העבודה של המילון 19-20
 חיבור וחיסור          1-20פאזל 

 חיבור וחיסור 1-20קוביות 

 פעולת חיבור. 1-10משחק קוביות  5-6
 משחקים שונים  1-10חיבור  -פאזל

גאומטריה                               -חוברת העבודה של המילון 21-22
 חיבור וחיסור          1-20פאזל 

 חיבור וחיסור 1-20קוביות 

ספר מילון  -הגדרת מושגים חשובים 7-8
 מתמטי, עבודה בחוברת

 1-10חיבור  –פאזל 
 1-10משחקי קוביות 

 חידות הגיון -חוברת עבודה 23-24
 חיבור וחיסור                          1-20פאזל 

 חיבור וחיסור -קוביות 

הגדרת מושגים חשובים במתמטיקה  9-10
עפ"י ספר המילון המתמטי לילדים+ 

עבודה יצירתית בנושא בחוברת 
 העבודה.

 חיבור. 1-20 -פאזל
 חיבור -קוביות

 2-כפל ב –הסבר פאזל  25-28
שיר לוח הכפל  + 2-כפל ב -הסבר קוביות

 2כפולות 

  -הגדרת מושגים חשובים 11-12
 קודקוד וצלע

 עבודה יצירתית בנושא 
 בחוברת העבודה של המילון, 

 חיסור 1-10פאזל 
 10-השלמה ל -קוביות

 2-כפל ב –ל וקוביות פאז 29-30
 2-חילוק ב –הסבר 

 2כפולות  –+ שיר לוח הכפל 

הגדרת מושגים חשובים במתמטיקה  13-14
עפ"י ספר המילון המתמטי לילדים+ 

עבודה יצירתית בנושא בחוברת 
 זוגי.-מספר זוגי ואי -העבודה

 חיסור 1-20פאזל 
 חיסור - קוביות

 

 2-כפל וחילוק ב –פאזל וקוביות  31-32
 ףחוק החילו

 

חוברת עבודה  -המילוןמושגים מספר  15-16
 חיסור 1-20פאזל 
 חיסור - קוביות

 סיכום + משחקים 33-34
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