
'  שבילים פלוס לכיתה ב
חלק א–המבנה העשרוני 

מצגת למורה



חלוקת הנושא בספרים
:נושא המבנה העשרוני נלמד בשני חלקים

 המספר  במבנה הרחבה
משמעות הספרה
 ועשרותמספרים בעזרת יחידות ייצוג
 וחיסור ללא המרהחיבור תרגילי

עקרון ההמרה
  פתרון תרגילי חיבור וחיסור

בדרכים שונות

חלק בחלק א



מעבר הדרגתי מהמוחשי למופשט
:אמצעי המחשה פיזיים נלווים לפרק

משטחי יחידות ועשרות ולוח מחיקרצועות לבניית ישר מספריםחוברת מדבקות וכרטיסים



פתיחת הנושא

דף פתיחה שמטרתו לעורר דיון תוך שימוש  

בידע קודם של התלמידים בתחום המספרים  

.100עד 

שאלות נוספות ברמת אתגר נמצאות 

.במדריך למורה



רצף המספרים. א
:בשלב זה ישנם מספר קשיים נפוצים

החלפת סדר הספרות בכתיבת המספרים

קושי בספירה במעבר בין עשרת אחת לשנייה

קושי במניית המשך וספירה לאחור

.חזרה על הנלמד בכיתה א ויצירת בסיס ידע משותף לכל התלמידים: מטרת יחידה זו

.ופעילויות נוספות נמצאות במדריך למורה



רצף המספרים. א
.במהלך הפרק התלמידים משתמשים בישר המספרים הנמצא במארז האביזרים

:כלים דיגיטליים מומלצים להמחשת יחידה זו

:מעבדת ישר המספרים:מעבדת לוח המספרים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag


מספרים וכמויות. ב
.יחידה זו עוסקת במשמעות הכמותית של המספר

10הסידור של עצמים בקבוצות של . ישנו קושי למנות כמויות גדולות ולכן הסידור חשוב

.מסייע ללמוד על מבנה המספר

:קוביות שוקולד בחפיסה10
ספירה בעשרות שלמות וזוגיות של מספר 

.  לא תמיד הסידור הוא בעשרות
חשוב )שימוש בהשלמה לעשרת לספירה יעילה יותר 

(הדיון על מגוון הדרכים לפתרון



יחידות ועשרות. ג
.משטחי יחידות ועשרות: הכרות עם האביזרים

מחזקים את המבנה העשרוני ומתקיימת הכנה ראשונית  , בעזרת המשטחים בונים מספרים

.לפעולות החיבור והחיסור

ייצוג המספר בעשרות וביחידות ותרגיל חיבור לפי  
.המבנה העשרוני

.שימו            לסרטוני הדוגמה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#83.9802.6.default


יחידות ועשרות. ג
:  מחזקים את המושגים

הכנה לחיבור וחיסורספרת יחידות וספרת עשרות



יחידות ועשרות. ג

מעבדת משטחי עשר מתאימה  

המעבדה  . לתרגול והמחשה

תואמת את המשטחים בהם 

.משתמשים התלמידים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22f32386-6339-4012-983d-9b197be8237e&language=he


לוח המאה. ד
.העמקת ההיכרות עם לוח המאה

מחזקים  , חוקרים קשרים בין מספרים ומיקומים בלוח, ביחידה זו חוזרים על סדר לוח המאה

.ספרתי-ספרתי ותלת-דו, חד ספרתי: קריאה וכתיבה של מספרים ואת המושגים

.מעבדת לוח המספרים מתאימה ליחידה זו

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he


חיבור וחיסור ללא המרה. ה
.הכנה לחיבור וחיסור

?כמה פרחים יש בערוגה

כדאי לדון עם התלמידים בדרכי הפתרון השונות תוך  

.התייחסות למבנה הערוגה



חיבור וחיסור ללא המרה. ה
.  פתרון תרגילי חיבור וחיסור בעזרת המשטחים ודף הפסים המחיק

.הדף המחיק תורם לסידור לפי המבנה העשרוני ומאפשר בהמשך מעבר לציור בקיצור



חיבור וחיסור ללא המרה. ה
.תרגילי חיסור ותובנה מספרית, תרגילי חיבור

לא חייבים לבנות את כל התרגילים אך , תלמידים שיודעים לפתור ללא המשטחים

.לשם חיזוק המבנה העשרוני, מומלץ בהתחלה לא לוותר

תובנה מספריתחיסורחיבור



חיבור וחיסור ללא המרה. ה
:מיומנויות נוספות בהן עוסקים ביחידה

בעיות מילוליות

תרגילים בהם אחד החלקים  
הוא עשרת שלמה

השוואה בין תרגילים

בניית תרגילים לפי תנאים



100-מספרים גדולים מ. ו
קריאה וכתיבה של : 200-ל100מטרת היחידה היא היכרות עם המספרים בתחום שבין 

.סדרות מספרים בעשרות שלמות, סדר המספרים, מספר קודם ומספר עוקב, מספרים

.5נמצאת בסוף הפרק של המבנה העשרוני בספר 1,000היכרות עם המספרים עד 

שימוש בלוח המספרים עד מאתיים  

.המאורגן כמו לוח המאה

הלוח יכול לשמש לתלמידים לעזר  

.לפתרון משימות שונות ביחידה



מצוות מטח מתמטיקה  

! בהצלחה


