
משחק בחשבון 

מוסיף המון

לויטשלומית 



להכירנעים 

עץ החשיבה-לויטשלומית 

מומחית בהוראה מותאמת 





?משחקלמה 



?למה משחק בחשבון
שילוב בין הרגש והחוויה להיגיון

.יוצר קשר בין החלק הימני של המוח לחלק השמאלי

.קשר הדרוש להפנמת תהליך למידה שלם



?למה משחק
"חרדת מתמטיקה"בעיקר -הפחתת חרדות

.כך שיותר מותר לטעות או להצליח-טעות היא חלק מחוקי המשחק-

אך משחררים גם צחוק המייצר  אנדרליןוההנאה מגבירים המשחק -
ומאפשרים יותר פתיחות ללמידה והפנמת ידע  להרפייההתורמים אנדרופינים

.  חדש

.מאפשר יציאה מתקיעות רגשית ושינוי גישה-



?למה משחק בחשבון
.מעניק חווית הצלחה ברורה וקצרה

מלמד גם שמותר לטעות  ...וכן

..והמשחק ממשיך 

"The show must go on”



?למה משחק בחשבון
שילוב מרכיב הזמן

.מעודד שימוש  אסטרטגיות חשיבה חשבונית•

.ואוטומטיותמאיץ תהליכי חישוב •

.חיזוק השליפה•

.אימון לקראת מבחן•



?למה משחק בחשבון
ילד-שיפור בתקשורת מבוגר

ונוצרת  " יודע כל"המורה פחות מלמד ממקום של --settingשינוי ב•
.התקרבות יותר בגובה אחיד בין שני השחקנים במשחק



?למה משחק
!לנצח-תכלית ומטרה ברורה

לנצח  –הרצון מעניק סיבה משמעותית , המשחק מעניק מיקוד מאתגר ומהנה•
מה  ..." "משעמם"? למה לי: "ועונה על ההתנגדות שעולה לעיתים בלמידה

"?..יוצא לי מזה



?למה משחק בחשבון
modellingאפשרות למבוגר ליצור 

.תהליכי חשיבה ומטא קוגניציהוממלילהמבוגר מדבר בקול •

...(ויש הטוענים אף יותר)ילדים לומדים לא פחות מצפייה וחיקוי •



?למה משחק בחשבון
הפיכות מחשבה ויצירת גמישות

מה שמעצים את ההפנמה של , על דברים מזווית שונהמסתכלים הילדים •
.מאפשר הרחבה ליישום במגוון סיטואציות, החומר הלימודי

לחוד  , לנסח הוראה, בולט במיוחד במצבים בהם הילדים צריכים להמציא שאלה
.חידה את הצד השני



?למה משחק בחשבון
.יצירת גיוון ומישור למידה נוסף

חשוב להדגיש שלמידה הנשענת רק על משחק

כדי  וקריאה למידה כמו כתיבה מיומניותאינה שלמה ונדרש להשלימה בשילוב 
.לפתח מיומנויות גבוהות וחשיבה מופשטת



?למה משחק בחשבון
...עובדות חשבוןלתרגל ולשנן כייפיתדרך יותר 



משחקי חשבון



משחקי מלחמה בקלפים



"מלחמה"משחקי 
שלב ראשון -עוסקים בהשוואת כמויות•

ן .והכרחי לרכישת כל נושא בחשבו

מסייעים בפיתוח משמעויות הגודל •
שלב  -אומדניותואסטרטגיות חישוב 

.חיוני בפיתוח תפיסה מתמטית



5431 2

9 086 7



41

מספרים חד ספרתיים?  מי גדול ממי

":מלחמה"סוגי 3
.הערכים הגבוהים מנצחים-רגילה" מלחמה. "א
.הערכים הנמוכים מנצחים-"מלחמה הפוכה. "ב
משתתף אחד שולף קלף אקראי והשני יכול לבחור מבין הקלפים שבידו קלף -"מלחמה מתוכננת. "ג

.מנצח
.להצליח לקחת למשתתף הראשון את כל הקלפים: המטרה



41

מלחמה של תרגילי חיבור

37 ++



41

מלחמה של תרגילי חיסור 

?כיצד נסדר את הקלפים בסדר הנכון

37 --



41

מספרים דו  ספרתיים?  מי גדול ממי

37

האם אתה יכול להחליף את סדר הספרות כך  

?שתנצח



4

1

מספרים דו  ספרתיים?  מי גדול ממי

3

7
האם אתה יכול להחליף את סדר הספרות כך  

?שתנצח



מלחמה בתרגילי חיבור  
וחיסור דו ספרתיים

3 1

2

8 6

7 6 1



41

משחקי כפל

37 x x



מלחמת כפל במספרים דו ספרתיים

לחיזוק מיומנות אומדן

3

1

28 6

8 2 4



41

משחקי חילוק

מקבלים ניקוד לפי השארית

37 : :

אין  

0= שארית

נקודות

=  1שארית 

נקודה1

.נקודות10מנצח הראשון שהגיע ל



לחיזוק שברים עשרוניים

:אפשר להוסיף חוקים

מי שמקבל מספר עם  •

שתי ספרות זהות  

.זוכה בקלף

מי שזוכה במספר  * •

זוכה בשני  -שלם

.קלפים מהיריב

מי שזוכה בספרות  * •

עוקבות זוכה בקלף  

.נוסף מהיריב



הוספת חוקים כיד הדמיון הטובה
.מי שמקבל מספר עם שתי ספרות זהות זוכה בקלף•

.זוכה בשני קלפים מהיריב-מי שזוכה במספר שלם* •

.מי שזוכה בספרות עוקבות זוכה בקלף נוסף מהיריב* •



?מי מגלה את המספר
(לא/ נגלה מספר באמצעות שאלות כן)

גי ו ז ?האם המספר 

?5האם המספר הוא כפולה של 

ני ?האם המספר ראשו

?האם המספר בעשרות שלמות

חידות היא  ?4האם ספרת הי

?2האם ספרת העשרות היא 

?  50האם המספר גדול מ 

6 8



?מי קרוב יותר למספר המבוקש

7 34 1

5 3

5341 68



?מה השבר הגדול-מלחמת שברים

3

21

8

סדרו את הקלפים כך שיתקבל שבר פשוט



מי שהשבר המנצח 

...מחצישלו גדול 

3

21

8



38

?10מי מגיע ל
.כל המשתתפים חושפים בו זמנית קלף

ם כים לחשוף קלפי ע לעשר -ממשי ן שמגי או  )הראשו
.מקבל את כל הקלפים של האחרים( 10עובר מעל 



3

6

6

?200למי מגיע 
ת  .קלף2כל המשתתפים חושפים בו זמני

ם כים לחשוף קלפי ע לעשר -ממשי ן שמגי או  )הראשו
.מקבל את כל הקלפים של האחרים( 10עובר מעל 

8



38

?10מי מגיע ל
.כל המשתתפים חושפים בו זמנית קלף

ם כים לחשוף קלפי ע לעשר -ממשי ן שמגי או  )הראשו
.מקבל את כל הקלפים של האחרים( 10עובר מעל 



יוצרים סדרות
.קלפים8כל שחקן מקבל 1.

ם 2. חי י ם 2מנ .במרכזקלפי

ך את סדרת המספריםהשחקן 3. ח קלף הממשי י .הבא מנ

ל סדרה  4. שי בסדרה ראשי להתחי ח את המספר החמי י מי שהנ
.חדשה

דו5. ם בי ים את כל הקלפי .מנצח מי שסי

א לוקח מהקופה6. יח הו ן לשחקן קלף להנ אי ו דה  .במי

85 1



הפיכות וגמישות מחשבה
:בכל משחק לתת גם לילדים

.לשאול אותנו שאלה* 

.להמציא כללים עליהם מחליטים בתחילת המשחק* 

לשים לב שהילדים קוראים בקול את המספרים ומשתמשים בשפה  * 
.החשבונית הנכונה



משחק באקסל

!המנצח זוכה בפרס



משחק חשבון לילדי גן



קובייה גם  •
...מהצדדים

עם קובייה  ושני ילדים  משחק •
.צידיהמסתכלים  משני 

.כל ילד רואה לפניו מספר אחר•
?למי מספר גדול יותר•
כמה אני צריך להוסיף כדי  •

?שאקבל כמוך



משחק חשבון לילדי גן
?מי מנחש כמה יש

-מי מנחש כמה יש1.
מהילד לספור כמות חפצים המוצגת מבקשים •

.בפניו
מסתירים את החפצים ומחלקים אותם בין שתי •

.כך שהילד אינו רואה, הידיים שלנו
יד אחת ושואלים מי מנחש כמה יש ביד חושפים •

?השנייה
.פותחים את היד וסופרים–הילד אומר תשובתו •
הילד מחביא את החפצים  -בהנחייהמתחלפים •

המבוגר מדגים אסטרטגיית  -ושואל את המבוגר
.חשיבה

.להתחיל עם כמות קטנה של חפצים•



:משתתפי הכנס מוזמנים

:לקבל מתנה ממני

!ם-נ-י-ח-כולל קובץ חוברת תרגול-טריקים ללוח הכפלסרטוני * 

.קובץ משימות כיפיות לעידוד הקריאה–לספריה המירוץ–לקבל קובץ * 

.מצגת המפגש עם הרעיונות למשחקי קלפים* 

להורדת המתנה-כנסו עכשיו לאתר עץ החשיבה

www.lomdiml.co.il

!תודה רבה על ההקשבה

http://www.lomdiml.co.il/

