
1

מפגש ראשון

דשבילים פלוס לכיתה 

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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?
?מה במפגש

  התייחסות לתוכנית הלימודים

א"וההתאמות לשנת הלימודים תשפ

המספרים עד המיליון

 שברים בדרך שלי"הכרות עם"

שאלות ותשובות
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טבלה מודולרית לבנית תכנית לימודים



כותרת לעמוד נקי
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?
?  היכן נמצאת הטבלה

https://ebag.cet.ac.il/
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#3.4767.4.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103929095#1.0.5.none


6

עד המיליון מוצג בתוך הפריסה' הפרק מס
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מספרים עד המיליון-10שבילים 
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?

-הכרת המספרים עד המיליון
?מה כוללת הכרת המספר

מה אתם יכולים לומר על המספר  

998
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-הכרת המספרים עד המיליון
?מה כוללת הכרת המספר

(ערך מקום ורעיון ההקבצה)העשרוני המבנה ההיבט הכמותי

ההיבט הסידורי 

קריאה וכתיבה של מספר
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העשרוניהמבנהלפרקהמחשהאמצעי

קונקרטיתחשיבה

המחשהאמצעיבעזרתפתרון

המללה

בקיצורציור

בדמיוןציור

פהבעלפתרון

-המחשהאמצעי
מופשטתלחשיבהמוחשיתחשיבהביןהגשר

.בהםובפעולותבמספריםבשימושלגמישותומובילים
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-הכרת המספרים עד המיליון
אמצעי ההמחשה

ממחישים את ההיבטים השונים' ד' ג' אמצעי ההמחשה השונים בכיתות ב

לוח נקודות
לוח האלף

כמותיים-כרטיסי מספרים
כרטיסי מספרים

6,154𝟔, 𝟐𝟖𝟒 − 𝟏𝟑𝟎=

מחיקלוח



12

-הכרת המספרים עד המיליון
עם האביזרים" גדלים"

כרטיסי מספרים

לוח הנקודות

בית המספרים

לוח מספרים מחיק
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מגוון מעבדות לפרק המבנה העשרוני 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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--ניכנס קצת לספר

80
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--ניכנס קצת לספר

81
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--ניכנס קצת לספר

82
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000,4-345,34

200-345,34
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000,4-345,34

200-345,34

1,200+345,34

12,700-10

12,700-1

40-345,34

1,756+345,34

407-345,34

776+345,34
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"בראש"חישובים -חיבור וחיסור

85

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103929095#86.355.4.none
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𝟓𝟐𝟒𝟖 − 𝟑𝟐𝟓 =

𝟓𝟐𝟒𝟑 − 𝟑𝟓𝟕 =

?מה ההבדל בין התרגילים

?כיצד האביזרים עשויים לעזור בפתרון התרגילים

"בראש"חישובים -חיבור וחיסור
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--ניכנס קצת לספר

83
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--ניכנס קצת לספר

86
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--ניכנס קצת לספר

88
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100,000הכרת המספרים עד 
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הכרת המספרים-פעילויות עם האביזרים

(  תלמידים3-4)עבודה בקבוצות  
טוש, לוחות מחיקים של כולן יחד: ציוד

הצעה לפעילות 
.בחרו את אחד המספרים הבאים וצבעו על הלוח המחיק•

35,087 3,780   57,830

?במספרים השונים3מה ערך הספרה •
?כיצד מתבטא ההבדל בין המספרים בציורים•
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הכרת המספרים-פעילויות עם האביזרים

לפניכם המספר הבא

14,324

. הכינו את המספר בעזרת כרטיסי המספרים
עליו  . מערימת הכרטיסים ומוסיף למספר, אקראי, כל תלמיד מרים כרטיס נוסף

.לרשום את התרגיל שקיבל

?איזו תוצאה תקבל, 10תמר הרימה כרטיס של •
15,324איזה כרטיס הרים שחר אם קיבל את המספר •

?24,324איזה כרטיס צריכה להרים טלי כדי לקבל את המספר •
?כרטיסים ולהוסיף למספר4מה יכולות להיות התוצאות אם כל אחד יוכל להרים •
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פעילויות מתוקשבות

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/629/
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הערכה
בדקו את עצמכם
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הערכה
ניר ועפרון-שאלונים להדפסה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=6f7352eb-6971-41a0-a8d2-f9a2d743937f&language=he&sitekey=ebag
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הערכה
ניר ועפרון-שאלונים להדפסה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103929095#175.9947.4.none
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הערכה
פעילויות באופק הניתנות להערכה

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/629/
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https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ&feature=youtu.be


35

https://lo.cet.ac.il/player/?document=25223c06-0105-4203-9c2e-413e44984024&language=he
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?שאלות
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תודה


