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 מיועד ה  ,תלקיט ובו קישור לפעילויות במתמטיקה 

 פ"אתש 'התה ילתלמידי כ  

 ? מי רוצה לשחק  ' בגישה מתמטיקה בכיףהתלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתה 

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

 

 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספרים טבעיים, 

 ממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ר המטבעות שמשחק בנושא צרכנות נבונה: 
 

פעילות חווייתית לבניית תפריט בריא ולתרגול מציאת חלק מכמות: 
     איזה מאכל בא בחשבון?

 

הרכבת תרגילים ממספרים נתונים:              –משחק תחרותי לזוג 
  אל המטרה 

 
 חילוק עם שארית משחק אינטראקטיבי לארבעה משתתפים: 

 

 חזקות בכוורתחזקות:  -משחק בנושא 
 

 בארבע פעולות החשבון   -מגוון משימות דף עבודה: 
 

 דף עבודה:  
    הכרת המספרים, פעולות החיבור והחיסור -מגוון משימות  

 

 דף עבודה:  
  תובנה מספרית בחיבור ושברים פשוטים -מגוון משימות 

 

  אומדן בכפל, מדידת משקל ושברים -מגוון משימות דף עבודה: 
   

   חוק הפילוג, שאלות מילוליות וזוויות -מגוון משימות דף עבודה: 
  

   ממוצע פעילות אינטראקטיבית: 

 

 דף עבודה: 
פעילויות בחיבור, בכפל וסדרות של שברים    -מגוון משימות  

  עשרוניים
 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0d993f6f-af92-4128-a89e-b0839c6b2760&language=he&sitekey=ebag
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%9b%d7%9c-%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%94/
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/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise1.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise3.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise7.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise10.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/540bdeaaa52e649b7b612dd9/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page16.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page16.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page16.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page16.pdf


 
ך מחוז מרכזו משרד החינ  

      ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים               

 לתלמידי כיתה ה'          

 
 

 השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה- למידה בלבד  2
 
 

 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספרים טבעיים, 

 ממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   חשבוניות  סדרות מגוון–אינטראקטיבית פעילות 
 

 מציאת שלשות מספרים:   –אינטראקטיבי משחק 

   1000חיבור וחיסור עד  -טריו

 הערה: ניתן לשחק בארבע דרגות קושי. 

 

 לשות מספרים:מציאת ש –אינטראקטיבי משחק 

   כפל וחילוק - טריו 

 הערה: ניתן לשחק בשתי דרגות קושי. 

 

   מגלים את ישראל במספריםחיד/זוגות: ליאינטראקטיבי משחק 

 

 ליחיד/זוגות:   אינטראקטיבימשחק 

   מספרים ראשוניים  – ים גביעי מספרים מרכיב

 

 לארבעה משתתפים: אינטראקטיבי משחק 

  משחק המרה - 1,000 -ה מתרגלים חיסור עד

 

  סימני התחלקותלארבעה משתתפים:  אינטראקטיבימשחק 

 

 סימני התחלקות: -בנושא  אינטראקטיביתמשימת חקר 
 סכומים כמכפלות 

 

 

 

 שברים פשוטים 

 

 

 

  פעולות בשברים ודיאגרמה -מגוון משימות    דף עבודה:  
 
 

משימת חקר במספרים טבעיים, זיהוי   -מגוון משימות   דף עבודה:  
   חלק בשבר פשוט, היקף ושטח מלבן

 

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5626802e1a6a4596608f27dd/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-1000/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%93-1000/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a7/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%aa-70-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
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%99%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page12.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page2heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page2heb.pdf
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 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שברים פשוטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אומדן ותובנה מספרים בחיבור ובחיסור: –פעילויות בנושאים  

  שבריםב  ומחשבים אומדים  בונים 

 

   דף עבודה:  
איזה חלק, בניית פירמידות בחיבור ובכפל מספרים   -מגוון משימות 

 טבעיים 
 

  בשברים ובמספרים טבעיים -מגוון משימות דף עבודה: 
 

    בשברים ובמספרים טבעיים -מגוון משימות דף עבודה: 
 

   בשברים ובמספרים טבעיים -מגוון משימות דף עבודה: 
 

  בשברים ובמספרים טבעיים -מגוון משימות דף עבודה: 
 

 פעילות אינטראקטיבית: 
 עשרוניים ו פשוטים שברים וחיסור חיבור

 

 פעילות אינטראקטיבית: 
   בעיות מילוליות - השבר כחלק מכמות

 

 השבר כחלק מיחידה: -פעילות אינטראקטיבית  בנושא 
 יוצרים וצובעים שברים  

 

   פעילות אינטראקטיבית:
 מכמות  חלקכ השבר

 

 
 
 
 
 

 עשרוניים מספרים 
 
 
 
 
 
 

 חיבור ובחיסור:   -דף עבודה בנושא 
  עשרוניים מספריםהתאמת 

 

התאמת שברים פשוטים ומספרים   –פעילות אינטראקטיבית  בנושא 
 עשרוניים שווים: 

  בשברים שלשות
 

 דף עבודה: 
שאלה בטבעיים, מיון שברים פשוטים, עשרוניים   -מגוון משימות 

 ושרטוט טרפזים 
 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker7heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page1heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise2.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5exercise11.pdf
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/561e85541a6a4596608f21f0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/549adc6715af9f78755ddc53/intro
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/54985aace004f6c65dd6ef29/intro
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening21.htm
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1197
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1197
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1197
http://www.hashbacha.org/subCategories.asp?id=1197
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page3heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page3heb.pdf
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 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם עשרוניים מספרי

 דף עבודה: 
סדור שברים על פי גודל, חילוק עם שארית ושרטוט   -מגוון משימות 

   אלכסונים
 

   בשברים ובמדידות -מגוון משימות   דף עבודה:  
 

 משחק אינטראקטיבי בנושא:
 מעבר משבר פשוט לעשרוני ולהיפך 

 

 ליחיד/זוגות המדמה חצר פעילה:אינטראקטיבי משחק 
   מספרים עשרוניים

 

 לארבעה משתתפים:אינטראקטיבי משחק 
   משחק המרה –מתרגלים חיסור במספרים עשרוניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה יגאומטרי

 ומדידות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דף עבודה: 
  יחס, חוק הפילוג בשברים ותכונות אלכסונים  -מגוון משימות  

 

 דף עבודה:  
שרטוט מקביליות על פי תנאים, תרגילי כפל ושאלות  -מגוון משימות  

   במספרים טבעיים
 

 דף עבודה:  
מדידות אורך, פעולות במספרים טבעיים ובשברים   -מגוון משימות 

   פשוטים
 

 דף עבודה: 
  פריסה של קובייה, חיבור ושברים פשוטים -מגוון משימות 

 

 תרגול אינטראקטיבי:
   ומרובעים  משולשים, זוויות, קווים סוגי

 

 תרגול אינטראקטיבי:

  אלכסונים

  תרגול אינטראקטיבי:
    חישוב שטח והיקף של מצולעים -מבחן בית 

 

 ודה )אתגר(:דף עב
 משקל  מידה יחידות המרת

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/new/grade5page4heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade5page15.pdf
https://wordwall.net/resource/6730010
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
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ך מחוז מרכזו משרד החינ  

      ד"ר דליה חן וצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים               

 לתלמידי כיתה ה'          

 
 

 השימוש בקישורים המצורפים הנם לצורכי הוראה- למידה בלבד  5
 
 

 קישור לפעילויות  נושא הלימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה יגאומטרי

 ומדידות 

 תרגול אינטראקטיבי:  
 ולהיפך  לגרם מקילוגרם המרה  - מידה יחידות של מרהה
 

 תרגול אינטראקטיבי:

 הגדרות בגאומטריה
 

 תרגול אינטראקטיבי:
 חד זוויות, קהה זווית וישר זווית : גבהים במשולשים

 הערה: הפעילות מלווה בסרטון הסבר.
 

 תרגול אינטראקטיבי:
 פנים ושטח פריסה  - וקובייה  תיבה -גופים 

 

   :אינטראקטיבי תרגול
 נפח תיבות

  הערות: מלווה בסרטון הסבר, לתשובות שגויות יש הסברים.
 

 במצולע האלכסון :אינטראקטיבי תרגול
 

שטחים והיקפים של מצולעים הבנויים   -בנושא  אינטראקטיבי תרגול
 ממלבנים:

 מלבן וריבוע היקף ושטח   
 

המרובעים    -חזרה והעמקה בנושא  -קבוצתי  אינטראקטיבימשחק 
 : שיום, תכונות ומדידות

    תכונות המרובעים –תפוס את המרובע 

 

 חקר נתונים

 פעילות אינטראקטיבית: 
 נתונים  וחקר דיאגרמות

 

 פעילות אינטראקטיבית: 
 בעיות מילוליות  -ממוצעים  

 

משחקים  פעילויות ו

 טראקטיביים אינ

לתלמידים עם 

 הורים ועוד 

 בבית לעשות כייף של פעילויות

 )בעברית ובערבית( נושאים במגוון ותרגול חזרה דפי
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