
המבנה העשרוני

שבילים פלוס לכיתה ג



סדרת מפגשים מקוונים



?מה במפגש
טבלה מודולרית לבניית תכנית לימודים▪

המבנה העשרוני חלק א▪

שאלות ותשובות▪



טבלה מודולרית לבנית תכנית לימודים



?  היכן נמצאת הטבלה



חשוב להשים 
!לב

בפתיחת הטבלה  
אתם  , המודולרית

יוצרים עותק אישי 
, שנשמר במחשב

על מנת להיכנס 
לטבלה ולשינויים 
שייתכן וערכתם 

בה עליכם להיכנס  
. לעותק שלכם

כניסה מחודשת 
.תיצור עותק נוסף

https://view.genial.ly/60f546537cfd660fa606ddbc


ב"לתשפהנחיות משרד החינוך 

ב"נושאים שלא ילמדו בתשפ-תת

א עד ת-ערכי האותיות מ

הכרת שברים יסודיים

(קילוגרם וטונה, גרם)מדידות משקל 

מדידות נפח

סיבוב



המבנה העשרוני חלק א



תכן פרקי המבנה העשרוני

1,000עד 

המרותללא המרה
עד  

10,000

ללא המרה

הכנה  

לחישובים  

פ"בע



אמצעי המחשה לפרק המבנה העשרוני  

.מאליומובןנושאאינוהעשרוניהמבנה

.כמותכמייצגהמספראתתופסיםצעיריםילדים

.שמותשלכסדרהמאורגניםהמספריםמהםרביםאצל

לומרלנוהמאפשרמזההשםרקאינוהמספרשםאולם

,המספריםישרמראשיתקרובאורחוקמספרשזהו

,ומיוחדנוסףמידעבוישאלא

.במספרמקומהפיעלנקבעספרהכלשלהערך

חשיבה קונקרטית

פתרון בעזרת אמצעי 
המחשה

המללה

ציור בקיצור

ציור בדמיון

פתרון בעל פה

חשיבה מופשטת



מעבדות-אמצעי המחשה דיגיטליים



1,000הכרת המספרים עד 





לוח האלף

לאורך כל היחידה משתמשים בלוח האלף המחיק ממארז  

.האביזרים

:מומלץ לפתוח את היחידה בפעילות להיכרות עם לוח האלף

פעילות פתיחה

בכיתה מסוימת ביקשו מהתלמידים לצבוע את כל המספרים  עד 

.מספרים בצבע שונה100אבל כל –1,000

בכמה צבעים השתמשו התלמידים בכתה ההיא כדי לצבוע את כל 

?המספרים

?500עד 401-כמה מספרים יש מ 

היכן ישנם מספרים  ? איך הוא נכתב? 400איפה נמצא המספר 

?דומים

תלמיד בוחר

.מספר תלת ספרתי

שאר התלמידים צריכים 

שנבחר מהו המספר לגלות 

שהתשובה  בעזרת שאלות

ופסילת  , כן או לא: עליהן היא

האפשרויות עם טוש מחיק  

.על לוח האלף



רצף  
המספרים

שמות  
המספרים

יחסי גודל

ערך  -מבנה
המקום

פעילויות בלוח האלף



לוח הנקודות-מספרים וכמויות



1,000המבנה העשרוני עד 



כרטיסי משטחים דו צדדיים

 ,עשרת ,יחידהשלמשטחיםמצויריםהאחדמצדםאשרכרטיסים

 ,10 1)למשטחהמתאיםהמספרכתובהאחרומצדם ,אלףאומאה

(.בהתאמה0001וא 100

ההיבטאתלתלמידיםלהמחישהיאהמצוירבצדםהכרטיסיםמטרת

שעליו ,האחרצדםואילו ,לכךזקוקיםהםעודכלהמספרשלהכמותי

.זרימהאבלהשתחררותבדרךנוסףשלבהוא ,המספריםכתובים



https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=math/2016/shvilimplus_sefer7/sefer7_133.xml


ללא המרה1,000חיבור וחיסור עד 



פתרון תרגילים  
דף המשטחים המחיקאו בעזרת כרטיסי המשטחים בעזרת 

https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Math/2016/ShvilimPlus/Sefer7_160.xml


חיבור וחיסור על ישר המספרים



חיבור וחיסור על ישר המספרים
לקראת חישובים בעל פה

https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Math/2016/ShvilimPlus/Sefer7_172.xml
https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Math/2016/ShvilimPlus/Sefer7_176.xml




10,000הכרת המספרים עד 



10,000הכרת המספרים עד 


