התאמה בין הלמדה לבין המיומנות
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שם משימה
ימים במדבר
החללית
הפרפרים
איזה כלב!
הסבא והנכדים
התכנית
שדה התעופה
היכן מסתתר סידני
הסבא והנכדים
מה התאריך ?
נקודת מבט
ימים במדבר
המשאית
בקבוק על פני הים
סוגרים מעגל
ההגרלה
מכירה פומבית
ה ֵשׁק
אבני התבל
מדף הספרים
מכרה הזהב
הממוטות
איזה חיוך
ההגרלה
המספר הזוכה
מרוץ המכוניות
סוגרים מעגל
איזה חיוך
ההגרלה
מנורת לילה
מתחת למטריה
מחנה האינדיאנים
אבני התבל

הכרת חדשי השנה הלועזי
עובדות יסוד בחיבור  -זמן מוגבל  -עד 18
כפל :עד 50
חוקי פעולות חשבון
גימטריה של מילים :עד 100
היום  -אתמול  -שלשום -מחר -מחרתיים
השעון  24 -שעות
לוח שנה  -גימטריה :עד 30
גמטריה של מילים עד 1000
לוח השנה
הכרת ימי השבוע ,חדשי השנה הלועזית ותקופות השנה
הכרת חדשי השנה העברית
חיבור שלוש מאות שלמות
קריאת מספר 0 :עד 100
פילוג מספר :עד 10,000
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 999
המבנה העשרוני  -פילוג  -מאות
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 9,999
ציר המספרים עד  999בקפיצות של  ,1של  10ושל 100
תיחום עד 999
ציר המספרים :השלמה עד 9,999
השוואה :עד 9,999
ערכה של ספרה במספר :עד 99,999
קריאת מספר הכתוב באותיות :עד 9,999
השוואה באלפים ,במאות ,בעשרות וביחידות
ציר המספרים :סדר עד 9,999
פילוג מספר :עד 1,000,000
ערכה של ספרה במספר :עד 9,999,999
קריאת מספר כתוב באותיות עד 999,999
השוואה עד  - 9,999השלמה
השוואת מספרים גדולים
תיחום מספרים :עד 9,999
ציר המספרים :השלמה עד 999

מצא את הספר
תחנת הרדאר
מדף הספרים
כדור הבדולח

ציר המספרים בקפיצות של  ,10של  100ושל  :1,000עד 9,999
מספר או ספרה :יחידות ,עשרות ומאות
תיחום עד 99,999
חישוב מקורב עד 1,000
ב
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38
39
40
41
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כל הזויות
כתובת על הקיר
המשאית
עיר לוויינים
חציית המדבר
המזוודות
הכרוז
במסעדה
הארוחה
חציית המדבר
קראטה  -קי
שובר הלבנים
תחנת הרכבת
תצרף מטוסים
האסטרונאוטית
המרוץ
איזה כלב!
הסופר הקדמון
הכרוז
הפיל הגאון
עיר לוויינים
הטורניר
הפיל הגאון
העכבר והגבינה
שקי חול
הפיל הגאון
הכרוז
בית הספר

סוגי זוויות
כתיבות בצורה של עשרות ויחידות ,עד 9,999
חיבור  4מאות שלמות
דרכי חישוב בחיבור ובחיסור
חיבור אופקי ללא המרה :עד 999
חיבור עם פריטת העשרת
חיבור עם חורים :עד 99
חיבור עם אילוץ :עד 999
חיבור שלושה איברים בטור עם פריטת עשרת :עד 100
חיבור אופקי  -עד  - 999כללי
חיבור להעמקת המבנה העשרוני עד 10,000
כתיבת חיבור בטור ופתרונו 999
כפל על ציר המספרים
חוק ה 1 -וה 0 -מעל חיבור ,מעל חיסור ומעל כפל
השלמת כפל של 6
שרשרת חיבור ,חיסור וכפל עם סוגריים :עד 50
סדר פעולות חשבון השלמת גורם :עד 30
חיסור כפעולה הפוכה לחיבור :עד 100
חיבור עם חורים עד 999
חיסור ללא פריטה :עד 999
דרכי חישוב בחיבור וחיסור
השלמה עם חיבור  -עד 50
חיסור עד  999עם פריטה
תזוזה על רשת בכפוף לאילוצים
סדר מן הקל לכבד )ארבע משקולות(
חיסור עד  999עם פריטה של ה0 -
חיסור עם חורים :עד 999
לוח הכפל בטבלה :עד 7

66
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69
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מוני החשמל
הבנקאי
החניה
המורה היווני
החניתות
פזל סקי
צורות בטבע

חיסור עד 9,999
מכונת כפל וחילוק ב10 -
רשת
קווים מאונכים בשיפוע כלשהו
שרשרת כפל עד 5 × 5
חוק ה 1 -וה 0 -מעל חיבור ,מעל חיסור ומעל הכפל
ציור אלכסון אחד לפחות

החרקים
הבובות הרוסיות

זיהוי מצולע  -שם ומספר צלעות
מה בלוח הכפל

75
76

קוסם הצורות
נחיתה על כוכב

שרטוט משולשים שונים
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד  -עד 70
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המבחנות
המהנדס
קוסם הצורות
צורות בטבע
החרקים
כלי הנדסה
נחיתה על כוכב
הסופר הקדמון
הצייר
הקוסם
המטמון
סוכנות הנסיעות
על שפת הים
הצייר
הצייר
שרשרת הייצור
המבחנות
איזה כלב!
האסטרונאוטית
הצייר
שרשרת הייצור
סוכנות הנסיעות
שרשרת הייצור
תמרור בג'ונגל
מסך החלליות
למי חסר בורג
כלניות
בית ספר לצורות

חילוק עד 56
ציור קו מקביל כלשהו
טרפז ודלתון
ציור כל האלכסונים היוצאים מנקודה מסוימת
זיהוי מצולע  -שם
מציאת צורה על-פי תכונותיה
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד  -עד 81
חילוק כפעולה הפוכה של הכפל :עד 36
כפל עשרות שלמות במספר חד-ספרתי
כפל ב ,10 -ב 100 -וב1000 -
מכונת כפל :עד 9
מכונה כפולה של חילוק ב ,1 -ב ,2 -ב ,3 -ב 4 -וב5 -
כפל מספרים דו-ספרתיים
כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
כפל עשרות שלמות במספר חד-ספרתי
כפל אנכי של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי ללא המרה
חילוק עד 100
סדר פעולות חשבון עד 100
השלמת חילוק ב6 -
כפל מאות שלמות במספר חד-ספרתי
כפל אנכי של מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי ללא המרה
מכונה כפולה של חילוק ב ,4 -ב ,5 -ב ,6 -ב ,7 -ב 8 -וב9 -
כפל אנכי של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי עם המרה
בעיות חילוק
חילוק
חילוק עם שארית בתחום לוח הכפל
חילוק להכלה עם שארית
הכרת "חצי" מצורה

105
106
107
108
109
110
111
112
113

יוצאים לחופשה
איש השרירים
הפיצות
החניתות
צביעה חלקית
הפיצות
מחסלי השוקולד

זיהוי חצי ,רבע ,שלושה רבעים ושלם
בניית חצי ,רבע ,שלושה רבעים ושלם
שברים בעיגול -זיהוי )אותו מכנה(
שרשרת כפל עד .9
צביעת צורה לפי שבר פשוט נתון
שברים בעיגול -זיהוי )אותו מונה(
שברים במלבן

צביעה חלקית
הקטר

114
115

מירוץ החלזונות
הדפס

צביעת צורה לפי שבר נתון
הכרת שברים שווים 1 1 1 1 -
, , ,
סדר שברים פשוטים
השוואת שברים בעלי אותו מכנה
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המבחנות
דלת היציאה
צורות צורות
צורות צורות
הרצף
חלון הראוה
הבנקאי
החניתות
הצייר
שרשרת הייצור
האסטרונאוטית
שדה התעופה
נחיתה על כוכב
הצייר
יוצאים לקניות
תפריט בוקר
הקוסם
הבנקאי
הפיקניק
על אי בודד
הפאקיר
גופים במרחב
תחנת הרכבת
קלס
מדפיס השטרות
קלס
חנות "אלקטרוניקס"
על שפת האגם

חיבור שברים בעלי אותו מכנה
השוואת שטחים :ריבועים
מציאת שטח ללא חישוב
מציאת שטח ללא חישוב
חישוב שטח מלבן :עד  50יחידות
מציאת שבר שווה על-ידי הרחבה
מכונת חילוק ב ,3 -ב ,4 -ב ,5 -ב ,6 -ב ,7 -ב 8 -וב9 -
שרשרת כפל וחילוק :עד 100
כפל מאות שלמות במספר חד-ספרתי
כפל אנכי של מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי עם המרה
השלמת כפל של 9
אלגוריתם הכפל – כפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד -עד 81
כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
שאלות דו-שלביות
בעיות כפל  -שימוש בכסף
חילוק ב ,10 -ב 100 -וב1,000 -
מכונת כפל וחילוק ב100 -
חילוק ב  30 -כחילוק ב  10ואחר כך חילוק ב 3
דרכי חישוב בחילוק ב 3 -וב4 -
הכרת צורות וגופים
פריסה של צורות
כפל על ציר המספרים :עד 100
כפולות של …
סימני התחלקות ב ,2 -ב 5 -וב10 -
כפולות של …
מחלקים של מספר :עד 20
מספרים ראשוניים :עד 30

144
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הסקר
מחסלי השוקולד
תפיל את הפיל
חלון הראוה
היער המכושף
למקומות
באקדמיה

קריאת דיאגרמה  -באלפים
שברים במלבן :שברים שווים
מציאת מספר על-ידי המחלק ) (2,5,10והשארית
מציאת שבר שווה על-ידי הרחבה
שברים שווים – המכנים הם  5 ,4 ,3ו) 10 -צמצום(
השוואת שברים כלשהם
חיבור שברים מאותה משפחה

שטיח פרסי
אומנות אפריקאית

חיסור שברים מאותה משפחה
שיקוף  -זיהוי 2

153
154

פנסי הרחוב
רשת השברים

משבר מעורב לשבר מדומה
חילוק  -כתיבה בצורות שונות
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בחנות האקווריון
מזג האוויר
הדיאגרמה
מארגנים נתונים
בבית החולים
אומנות אפריקאית
תחנת דלק
אומנות אפריקאית
הלוח המכושף
שובר הלבנים
המורה היווני
הציפור
מרוץ העכברים
נחיתה על כוכב
האסטרונאוטית
הפרופסור חוזר
איזה כלב!
הצייר
ההגרלה
מוכר גדרות
חפירות במצריים
הפרופסור
הגרף
הפיצות
חנות "אלקטרוניקס"
מסך התמונות
צורות בחלל
הלוח המכושף

חישובי נפח
קריאת עקומת גרף
בניית דיאגרמה במאות
בניית גרף מתוך טבלה
דיאגרמה כפולה
שיקוף  -זיהוי 3
שברים  -השלמה ל1 -
שיקוף  -זיהוי 4
בניית ציר שיקוף
כתיבת חיבור בטור ופתרונו :עד 9,999
קווים מאונכים בשיפוע כלשהו העוברים דרך נקודה
חיבור ,חיסור וכפל :עד 100
הפיכה של שניות לשניות ודקות
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד -עד 81
השלמת חילוק ב9 -
לוח הכפל עם חורים :עד 100
סדר פעולות חשבון  -השלמת מחובר :עד 100
כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 999,999
חישוב היקף של מצולעים
ציור מלבן בעל היקף נתון :עד  50ס"מ
ציור מלבן בעל שטח נתון :עד .9
בניית עקומת גרף
שברים בעיגול -זיהוי
מחלקים של מספר :עד 30
שברים ככמות
ציור שיקוף של צורה
בניית ציר שיקוף

183
184
185
186
187
188
189
190
191

שכרון צבעים
בסלון החללית
הכלב האבוד
חנות היהלומים
קומה לכל חפץ
אדום עולה!
אוהדי הכדורל

סיבוב
סיבוב לפי ציר מחוץ לצורה
מספרי הזזה 1 -
חיבור עד 9,999
מספרי הזזה 2 -
סדר מספרי הזזה :עד 10
סדר במספרים  -הזזה

שלט מוזר
מדפיס השטרות

סימני התחלקות ב ,2 -ב 5 -וב ,10 -השלמת ספרות
סימני התחלקות ב ,3 -ב 6 -וב9 -

על שפת האגם
שרשרת הייצור

מספרים ראשוניים :עד 60
כפל אנכי של מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי עם
המרה ו 0 -במוכפל
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169
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172
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177
178
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קלס
בתחנת הרכבת
איזה כלב!
מסך התמונות
חייך למצלמה
רכיבה במדבר
חיזוק הקיר
חיזוק הקיר
איש המחשבים
כפר הצעצועים
אוהדי הכדורגל
נחיתה על הירח
הבועות מתפוצצות
נקודת מבט

כפולות של …
חישוב הפרשי זמן
סדר פעולות חשבון ,השלמת גורם :עד 100
שברים ככמות
מספרים מכווונים  -סדר
שבר ככמות – חישוב :המונה  ,1 -המכנה  5 ,2 -או 10
חזקות -ריבוע המספרים עד 10
חזקות של 10
הזזה אנכית או אופקית של צורה פשוטה
תיחום מספרי הזזה
סדר במספרים הזזה
סדר מספרי הזזה ) עד ( -30
מציאת מספרים שליליים בין שני מספרים ) (-30
הכרת ימי השבוע ,חדשי השנה העברית ותקופות השנה
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