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מפגש ראשון
שבילים פלוס לכיתה ד

13.10.21ז בחשון   ו   

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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?מה במפגש

ב"ל תשפ"התייחסות לתכנית הלימודים וההתאמות לשנהתכנית הלימודים01

הנושא המתמטי02

שאלות03

מספרים עד המיליון

שאלות ובקשות....ועכשיו אתם
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הסביבה שמרכזת לך את כל מה שצריך-מרכז מורים 

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%93
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תכנית הלימודים01

הנושא המתמטי02

שאלות03
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מענה לסגירת פערים

הצעות לחזרה וביסוס בפריסת תכנית הלימודים▪

ספרי כותר של כיתה ג פתוחים גם לתלמידים▪

דפי רב דף  לתרגול ברמות שונות▪

קבצי תלתן▪

משימות לחזרה ותרגול במרכז המורים▪

משימות תרגול באופק ומשחקים להדפסה▪
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מספרים עד המיליון
הכרה ומבנה
חיבור וחיסור
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למידה ספירלית המתפתחת עם הרחבת תחומי המספר
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המחשהאמצעי
קונקרטיתחשיבה

המחשהאמצעיבעזרתפתרון

המללה

בקיצורציור

בדמיוןציור

פהבעלפתרון

מופשטתלחשיבהמוחשיתחשיבהביןגשרמהווים
.בהםובפעולותבמספריםבשימושלגמישותומובילים
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אמצעי ההמחשה: המספרים עד המיליון

כרטיסי מספריםלוח נקודות

לוח משטחים מחיק

ישר מספרים ריק
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מעבדות לפרק בתפריט הכלים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=e1b1a13b-4549-44fc-bfd7-6b1e526fb76d&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=2c9a5ea3-7b9c-49b5-b996-03cde616857c&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ec90e47a-1a13-47b7-b2db-700c75cb10f5&language=he&sitekey=ebag
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?
הכרה ומבנה: המספרים עד המיליון

מה אפשר לומר  
9,998על המספר  

תכנית הלימודים01

הנושא המתמטי02

שאלות03
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?מה כוללת הכרת המספר

ההיבט הכמותי

העשרוניהמבנה

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה 
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?מה כוללת הכרת המספר

ההיבט הכמותי

העשרוניהמבנה

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה 
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?מה כוללת הכרת המספר

ההיבט הכמותי

העשרוניהמבנה

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה 
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פעילות לפתיחת שיעור
4,324הציגו בעזרת  הכרטיסים את המספר  

. מערימת הכרטיסים ומוסיף למספר, אקראי, כל תלמיד מרים כרטיס נוסף
.עליו לרשום את התרגיל שקיבל ואת התוצאה

?איזו תוצאה תקבל, 10תמר הרימה כרטיס של •
5,324איזה כרטיס הרים שחר אם קיבל את המספר •
?כרטיסים ויוסיף למספר4מה יכולות להיות התוצאות אם כל אחד ירים •

10מעבדת כרטיסי 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=db0f38d4-b377-44d0-8eba-d88d8405caf0&language=he&sitekey=ebag
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?מה כוללת הכרת המספר

ההיבט הכמותי

העשרוניהמבנה

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=2c9a5ea3-7b9c-49b5-b996-03cde616857c&language=he&sitekey=ebag
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?מה כוללת הכרת המספר

ההיבט הכמותי

העשרוניהמבנה

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה 

עיגול מספרים

מספרים על ישר מספרים

צפיפות מספרים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag
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?
חיבור וחיסור-מספרים עד המיליון 

איך נפתור את 
2+ 9,998?  התרגיל

תכנית הלימודים01

הנושא המתמטי02

שאלות03
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?איך נפתור תרגילי חיבור וחיסור בפרק

בדרך אלגוריתמית

חישוב בעל פה•
בעזרת האביזרים•
חישובי ביניים•

חיבור וחיסור  
במאונך

בדרך לא אלגוריתמית
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בדרך לא אלגוריתמית

חישוב בעל פה•
בעזרת האביזרים•
חישובי ביניים•

תרגילים הנובעים ממבנה המספר
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בדרך לא אלגוריתמית

חישוב בעל פה•
בעזרת האביזרים•
חישובי ביניים•

פתרון בעזרת הבנת המספר וסדר המספרים
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בדרך לא אלגוריתמית

חישוב בעל פה•
בעזרת האביזרים•
חישובי ביניים•

תרגילי חיבור וחיסור ללא המרות

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103929095
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חישוב בעל פה•
בעזרת האביזרים•
חישובי ביניים•

בדרך לא אלגוריתמית
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חישוב בדרך אלגוריתמית
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תובנה מספרית
שוויון בין תרגילים

כתיבת תרגילים
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תובנה מספרית

אומדן תוצאות

קשר בין  תרגילים
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?שאלות
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תודה רבה


