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,מי רוצה לשחק? מה בתלקיט ' בגישה מתמטיקה בכייףותלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה   

תרגול, אתגר והעשרה במתמטיקה משחק ושעשוע:משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות   
.)בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים(   
 

 הלימוד נושא פעילויות  קישור ל

  צרכנות נבונהבנושא  משחק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

, פעולות במספרים טבעיים
שברים, מספרים עשרוניים, 

 ויחס אחוזים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נושא הכסף -דף עבודה

 חקר במספרים -דף עבודה

 במספרים טבעייםמי אני  -דף עבודה

  פעולות בטבעיים ושברים פשוטים -דף עבודה

  מגוון פעילויות בטבעיים ושברים -דף עבודה

  נים אומדים ומחשבים שבריםבו -דף עבודה
 

  צירה וחישוב של שבריםי -משימה

  כפל שברים -דף עבודה
 

  שלמים שברים -דף עבודה

 כתבו מספרים מתאימים -דף עבודה

 חיבור חיסור שברים פשוטים-עבודהדף 

 חילוק שברים פשוטים -אינטראקטיבי חידוןתרגול 
 

 ע"י חילוק ארוך ילוק מספרים עשרונייםח -תרגול אינטראקטיבי 

 תרגול אינטראקטיבי- חיבור וחיסור שברים פשוטים ומס' עשרוניים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6page12.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening23.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise1.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5b445a0c6b1e97321f15fe82/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5b445a0c6b1e97321f15fe82/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/572dd735b11e4de77c0dd487/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
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 הלימוד נושא פעילויות  קישור ל

  הרחבה וצמצום שברים -דף עבודה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, טבעייםפעולות במספרים 

מספרים עשרוניים,  ,שברים
 ויחס אחוזים
 

 

ברים בצורות ש -תרגול ומשחק אינטראקטיבי )כולל משוב ובקרה(
 חלקו לפי האחוז –

מציאת הכמות  -אחוזים"–משחק אינטראקטיבי "שפירץ מיץ 
 (האחוזהחלק נתון אשר כ)החלקית 

                                                                                                                       'חוזים אא -תרגול אינטראקטיבי

 חוזים א - תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום )בדיקה עצמית( 

  מחירים בחנויות בגדים -חוזים א -דה דף עבו

 מסע בין כוכבים -חוזים א -דף עבודה

 תרגול אינטראקטיבי- מגוון סדרות

 מכונת צילום -יחס  עילותפ -( דף עבודה )אתגר

ערבוב ויחס  -אינטראקטיבי "מעבדה לערבוב צבעים"משחק 
 צבעים

)ניתן  יחסנושא הכרות עם  -ביחס לצבע משחק אינטראקטיבי 
 לבחור את דרגת הקושי(

 שאלות מילוליות ועוד -דף עבודה

 שאלות מילוליות

 שאלות מילוליות הדורשות נימוק-דף עבודה

 דף עבודה שאלות מילוליות בשברים

 שאלות אינטגרטיביות-דף עבודה
 
 
 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise10.pdf
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f934c003a-493c-4f15-9a4e-e6c4c92d7d0c#?page=content-1
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f934c003a-493c-4f15-9a4e-e6c4c92d7d0c#?page=content-1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9a70bb8a-ae7a-4fa2-b108-a0ac43b29ce4&language=he&sitekey=ebag
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9a70bb8a-ae7a-4fa2-b108-a0ac43b29ce4&language=he&sitekey=ebag
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c76f650edfcac7681efc235/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/597c75e077b46d1e462a1450/intro
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/HAITAHEN.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/MASA%20BEN%20KOHAVIM.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/yesodi/Mehonot%20ZILUM-maktinot.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b0561620-6682-405f-8094-698664ad37f2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b0561620-6682-405f-8094-698664ad37f2&language=he&sitekey=ebag
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f997b4c46-5667-4784-9fd1-4306a3d088fd#?page=content-1
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f997b4c46-5667-4784-9fd1-4306a3d088fd#?page=content-1
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise9.pdf
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 הלימוד נושא פעילויות  קישור ל

ניתן לבחור פעילות אינטראקטיבית- מרכיבים מקביליות )ניתן 

 לבחור את רמת הקושי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומדידותגיאומטריה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום )בדיקה עצמית(- עיגול ומעגל  

 (שאלון נכון/לא נכון(

 פעילות אינטראקטיבית בנושא גופים – זיהוי גוף בתמונה

  ערות בארץ ישראלי -פעילות אינטגרטיבית בנושא מידות שטח
 

  דף עבודה- משפחת המרובעים

 פעילות יצירתית הכינו ריבוע מגיליון נייר- ריבועים בצבעים

אלכסונים שטח מרובע ש -פעילות יצירתית עם קיפולי נייר
  מאונכים

הגדרות  - תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום )בדיקה עצמית(
  מעגל ועיגולבנושא 

 ושטח פנים הפריס -ה ייבה וקובית -חידון גופים

ישובי נפח ח -תרגול אינטראקטיבי משימת סיכום )בדיקה עצמית(

 תיבות

 גופים ונפחים כמה קוביות יש ב... -תרגול אינטראקטיבי

 פעילות אינטראקטיבית- מלבן וריבוע היקף ושטח 

 

  דף עבודה- מה כמות ליטר הצבע הדרוש 

 דף עבודה- שרטוט גבהים במשולשים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=051fc6ab-599c-4187-859d-27db0296c6ef&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=051fc6ab-599c-4187-859d-27db0296c6ef&language=he&sitekey=ebag
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=637
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=637
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=643
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/integratives/integ8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo11heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/kedem/kedem4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening51/opening51.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening51/opening51.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c3b450fedfcac7681eef818/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c3b450fedfcac7681eef818/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56ffead6f7a408b26d2ab6d1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5714736e45edd4913b34e68b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5714736e45edd4913b34e68b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/57b59cdfcaf11be92f15791a/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c22368bedfcac7681eea137/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c22368bedfcac7681eea137/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade6page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise3.pdf
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 הלימוד נושא פעילויות  קישור ל

   דף עבודה קובייה - נכון או לא נכון 

 גיאומטריה ומדידות

 

 

 

פעילות אינטראקטיבית- משלימים את נפח הגופים ע"י קוביית 

 סמ"ק

 פעילויות של כייף לעשות בבית

 משחקים אינטראקטיביים

 לתלמידים עם הורים ועוד

 דפי חזרה ותרגול במגוון נושאים )בעברית ובערבית(
 

 'פעילויות חזרה לתלמידי כיתה ו' לקראת המעבר לכיתה ז

 

 

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade6exercise5.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=793
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=793
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:sixth-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/894110BB-AFA8-48DF-ACCA-580EA3422AB4/148929/2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/894110BB-AFA8-48DF-ACCA-580EA3422AB4/148929/2.pdf

