
 

ך מחוז מרכזומשרד החינ                                            

 ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים

 לתלמידי כיתה ג'

 

 השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה-למידה בלבד 1
 
 

 
 תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה, 

 פ"אתה ג' תשי לתלמידי כ  המיועד

 
 ? לשחק  רוצה מי  בכיף מתמטיקה בגישה' ג  לכיתה מותאם ומשימות פעילויות תלקיט 

         תרגול,  משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע:, בתלקיט מה
 (.בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים) קהאתגר והעשרה במתמטי 

 

 נושא הלימוד  קישור לפעילות 

 המבנה העשרוני בתחום הרבבה: - בנושא  פעילות אינטראקטיבית

 בעקבות האוצר האבוד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המבנה העשרוני ופעולות החשבון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: פעולות החשבון - בנושא  פעילות אינטראקטיבית  

 חילוק עם שארית

: חקר נתונים  -  פעילות אינטראקטיבית בנושא  

 "חקר נתונים: ייצוג נתונים, ניתוחם והסקת מסקנות" 

:  סדר המספרים  - בנושא  משחק אינטראקטיבי  

מרוץ מכוניות - סידור מספרים מהמספר הגדול ביותר  לקטן /  

  מהמספר הקטן ביותר לגדול

מספרים בתחום  ההשוואה בין  - בנושא  משחק אינטראקטיבי
   " "שווה"מ  " "קטןמ "גדול -  סירות מרוץ :הרבבה

 

 כפל, חילוק וסדרות  -מגוון משימות בנושא דף עבודה:

    סדרות מספרים   עבודה:דף 
 

 בנושא חילוק משחקמשחק אינטראקטיבי: 

 הערה: הוראות באנגלית קלה

 תרגיל    התאמת: משמעות הכפל -  בנושא דף עבודה

 בנושא פעולות חשבון ותשבץ מספרים   דה:דף עבו

 וליות בנושא מספרים שלמים שאלות מיל דף עבודה:

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/חקר-נתונים-ייצוג-נתונים-ניתוחם-והסקת-מ/
https://www.officefun.co.il/placevalue/cars.html
https://www.officefun.co.il/placevalue/cars.html
http://www.officefun.co.il/placevalue/cars.html
https://www.officefun.co.il/placevalue/greaterthan.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise6.pdf
https://www.free-training-tutorial.com/division/towncreator/tc-division.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page8heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page8heb.pdf
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 נושא הלימוד  קישור לפעילות 

     סדרות מספרים  דף עבודה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המבנה העשרוני ופעולות החשבון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קסם  מספרי: מספרים טבעיים - נושא פעילות חקר ב משחק

  חיבור וחיסור - פירמידות המספרים בנושאים  דף עבודה:
 

 סדר פעולות וסוגי משולשים -משימותמגוון  עבודה:דף 
 

   דף עבודה:
 יה יפעולות החשבון וגאומטר -משימות מגוון 

 

 חיבור, חיסור וכפל - משימותמגוון  דף עבודה:
 

 ה ימשוואות תרגילים וגאומטרי דף עבודה:
 

 פעולות החשבון וסוגי זוויות -משימות מגוון  דף עבודה:
 

  תרגול אינטראקטיבי:

 ארבע פעולות החשבון   -משימת סיכום בנושא  
 

 ותובנה מספרית אומדן תרגול אינטראקטיבי:

 :מספרים טבעיים - בנושא  תרגול אינטראקטיבי
גדול פי... או גדול ב...קטן מ , קטן פי...   -מושגים במתמטיקה 

 עוקב וקודם

 חשבון הפעולות  סדר  תרגול אינטראקטיבי:

 הפילוג בכפל   חוק תרגול אינטראקטיבי:

 הפילוג בחילוק  חוק תרגול אינטראקטיבי:

 שאלות מילוליות בחיבור ותובנה מספריתבודה: דף ע
 

   דף עבודה:

 פעולות החשבון, סימני פעולה ושאלות מילוליות  -משימות מגוון 
 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/integratives/integ5heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise12.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/575e99c472060f116cba56e9/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/571a1d7cb11e4de77c0dae13/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5625e4a01a6a4596608f2713/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5625e4a01a6a4596608f2713/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/583fc9e432b148fc052f789e/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/55bdf2eed1b8b159181ec686/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/55bdf2eed1b8b159181ec686/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise5.pdf
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 נושא הלימוד  קישור לפעילות 

  שאלות מילוליות ותובנה מספרית דף עבודה:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המבנה העשרוני ופעולות החשבון 

 

 

 

 

 

 

 

 מילוליות והתרגילי שרשרת  שאלות דף עבודה:
 

   יבור וחיסור בתחום ח -אינטראקטיבי בנושאיםמשחק 
 חיבור וחיסור -טריו : 1000 -וה 100 -ה

 

 כפל וחילוק  -טריו    כפל וחילוק: - אינטראקטיבי בנושאים משחק 
 

 :כפל וחילוק - יםפעילות אינטראקטיבית בנושא
 הקסמים של דן המדען נותמכו 
 

 לוח הכפל:   - תרגול אינטראקטיבי בנושא 
 לקראת שליטה בלוח הכפל

 

: 100 -ה פעילות אינטראקטיבית בנושא תרגול חיסור עד
 משחק המרה  – 100 - מתרגלים חיסור עד ה

 

  : 1000 -ה ושא תרגול חיסור עדפעילות אינטראקטיבית בנ 
 שחק המרהמ – 1,000 - מתרגלים חיסור עד ה

 

מספרים  פעולות החשבון –פעילות אינטראקטיבית בנושא 
 של מספרים עוקבים סכומם :עוקבים

 

 :  דף עבודה

   היקפים, סימטריה ושאלה מילולית בנושא כסף -מגוון משימות 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ה ומדידות יגאומטרי
 
 
 
 

קפים של מצולעים ופעולות  ישטחים וה -משימות מגוון  דף עבודה:
   החשבון חיסור וכפל

 

 דף עבודה:
מבנה עשרוני, פעולות חיבור, חיסור  ומדידות   -  משימותמגוון  

 אורך
 

 וזוויות  מצולעים תרגול אינטראקטיבי:

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise10.pdf
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Trio_Ad_Elef/story_html5.html
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/trio_kefel_seleb/story_html5.html
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9c%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%9c/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-100-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%94/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-1000-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%94/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9e%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%99%d7%9d/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade3page6heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise11.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise11.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c7677b4edfcac7681efbee7/intro
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 נושא הלימוד  קישור לפעילות 

  : מצולעים -  בנושא תרגול אינטראקטיבי

 מיון סוגי זוויות, משולשים ומרובעים   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה ומדידות יגאומטרי
 
 
 
 
 

 
 
 

 מיון סוגי זוויות תרגול אינטראקטיבי:

 ?מהן זוויות  :זוויות - בנושא  תרגול אינטראקטיבי

 מיון של זוויות - חלק ב'   :זוויות - בנושא  תרגול אינטראקטיבי

 מיון של זוויות - חלק ג'  תרגול אינטראקטיבי:

 ם מיון קווי תרגול אינטראקטיבי:

    פעילות אינטראקטיבית:
    עיר המשולשים -ון סוגי משולשים לפי צלעות וזוויות מי 

 

    שיקוף והזזה - סימטריה פעילות אינטראקטיבית:

 :משמעות השבר הפשוט - בנושא  תרגול אינטראקטיבי
 חצי, שליש, רבע - חלק א'   פשוטים שברים 

 

 
 

 
 פשוטהשבר ה

 :משמעות השבר הפשוט - בנושא  תרגול אינטראקטיבי
 ?איזה שבר זה  –שברים פשוטים חלק ב'  

 

 בבית לעשות שכייף פעילויות

משחקים  פעילויות  ו

 אינטראקטיביים 

 לתלמידים עם הורים ועוד 

 

 )בעברית ובערבית(   נושאים  במגוון ותרגול חזרה דפי

 

 

 

 

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a7bef01e114db145074a4ed/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a7bef01e114db145074a4ed/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5a7bef01e114db145074a4ed/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/547cccf9f5ee5b4b55a9fccf/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/53dcfecb88cf398d3140137b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/53dcfecb88cf398d3140137b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/547cb2e2f5ee5b4b55a9fcaa/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/547cccf9f5ee5b4b55a9fccf/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/583be0db32b148fc052f6f36/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/583be0db32b148fc052f6f36/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/583be0db32b148fc052f6f36/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a6%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%96/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a3-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%96%d7%94/
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/563cef6ff12fe38366d3b4e1/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56437699c8c10cdc6ec19c7c/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/56437699c8c10cdc6ec19c7c/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/games/helping_your_children_with_math_grade3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:third-grade-rehearsal-exercise&catid=91&Itemid=208
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