הוראות
שימוש ללוח
מפעיל זה:

פעילות רביעית4 :
זיהוי המספרים במראה ובתחושה

לוח מפעיל-

"לומדים לספור"

פתיחה:
שתפו את הילדים בכך שמדובר בפעילות סיכום.
המדריך יחשוף את הלוח ויציג את הספרות שכמעט
ונעלמו.
מי שיוכל להגיד בהצבעה,את שם הספרה שנמחקה
יוכל להשלים אותה בעזרת ספרה מודגשת ממאגר
המספרים.
עוד משימות עם הלוחות:
-

ניתן להזמין ילד ,להסתיר את עיניו
במטפחת ולבקש ממנו
לזהות את הספרה ע" מישוש בלבד

.
רק אם יצליח ,הוא יוכל להדביק אותה על

הנושא הנלמד :מניה על ידי
הזזה ונגיעה עד 4

הלוח.

 .1גזורו את

המטרה :ללמד את הילד לספור כראוי ,
ללמד את הילד למנות עצמים.

אביזרים במערך:
 לוח מפעיל" -בגינה עם חברים" לוח מפעיל" -חשים את המספרים ומדביקים". פאזל ענק -מחברים את הספרות -עבודה כיתתית אישית.

הספרות מהלוח.
 .2הצמידו להם
את רצועת
הסקוטש.
.3דאגו לגזור את
כל החלקים
המיותרים לפני
השימוש בלוח.

.

פעילות ראשונה1 :
מתאמנים על הספרות
"בגינה עם חברים"
פתיחה:
לגינה של הזחל באים המון חברים ,הם גם רוצים לדעת על
המספרים.
היום הם הביאו איתם לוח גדול עם המון מספרים שכמעט ונמחקו.
"אדון זחל חכם ,על הלוח כתובים מספרים ומהגשם נמחקו מהם
חלקים קטנים ועכשיו לא רואים.
אולי אתה וילדי הגן יכולים להגיש לנו עזרה ולהשלים את הספרה ?
"
עוד משימות עם הלוח:
.1
.2

נזמין ילדים לפי התור להשלים את הספרות על הלוח
עם טוש מחיק.
נאפשר לכל ילד לעבור בטוש על מס' ספרות תוך אפקט
הפומביות מול הילדים.

עכשיו נעזור לילדים להחליט איזה מהספרות מתארת את מס' בעלי
החיים שבאו לבקר בגינה ?
על הילד לצבוע בטוש את הספרה המתארת את מס' בעלי החיים
בכל קטגוריה.

פתיחה-
הצגת הספרות:
בתחילת הדרך להכרת המספרים
נבחר דקלום קבוע ואיתו נפתח כל
פעילות במתמטיקה בגן.
נשתדל לחבר את הפעילות
הלימודית עם סיפור דרמתי
שירגש את הילדים..
נציג לילדים את הספרות על גבי
תמונות ה"זחל החכם".
ונספר תחילה על הזחל,נתאר
אותו במילים חמות ונגלה להם
מה כל כך מיוחד בו ?
"הזחל החכם סופר כל דבר"
ועל הכרטיסים שלו כתובים
המספרים.
ועכשיו נעבור איתם על שלל
הספרות ונציין את מס' הנקודות
שהם מסמלות.

פעילות שניה2 :
פאזל לשינון מראה הספרות ותרגול המקומות שלהם.

פאזל " הכרת הספרות"

פעילות שלישית3 :
משימה אישית

משימה :ילדים בגינה.

מאחורי ההר
עוזי חיטמן וחני
נחמיאס
מילים ולחן :עממי
קיים ביצוע נוסף לשיר זה

 .פתיחה:
נפזר את חלקי הפאזל על הריצפה
ונזמין ילדים על פי התור ולהרכיב את הפאזל
תוך הדגשת סדר הספרות ושמם.
עוד משימות עם הלוחות:
 ניתן לחלק את הפאזל בין הילדים היושביםבמפגש ולזמן להם תרגיל בשיתוף פעולה
ושינון הספרות המתמטיות.

רעיונות לשירים על
מספרים:
2סינים
לסבתא של אפריים ,לסבתא
ברוזיים :אחד לבן שני שחור
2חברות טובות (מקישקשתא)
5גברות ו 5-אדונים (כנ"ל)
לכובע שלי  3פינות
מאחורי ההר 1,2,3
רק בן  6לעולם ,זה הגיל
המושלם (שר משה בקר ,שיר
של נעמי שמר)
16מלאו לנער
אחד מי יודע
ספירת מלאי (של יוסי בנאי ז"ל)
שירי ספירה:
במיטה אחת לא כ"כ גדולה5 ,
שובבים טרללה...
אמר האחד בוא נתגלגל ומי
שנופל נופל
וגיל גיל גול וגיל גיל גל והופ,
שובב אחד נפל
4שובבים ...וכך הלאה
(פרפר נחמד)

.

נספר לילדים שהבאנו משימה לכל אחד מהם.
היום כל אחד יוכל לעזור לילדים בחצר להשלים
את המשימה האחרונה.
נחלק לכל ילד משימה אישית וטוש מחיק אחד.
נבקש מהם להדגיש את המספרים כל אחד בצבע
שונה.
עוד משימות עם הלוחות:
 .1נכריז  :כל מי שיש לו את הספרה 4
מתבקש לצבוע אותה ולהרים גבוה כדאי
שנוכל לראות.
 .2נכריז  :כל מי שיש לו את הספרה 3
מתבקש לצבוע אותה ולהרים גבוה כדאי
שנוכל לראות.
 .3נניח במרכז החדר מס' פריטים ונבקש
מילד שיש לו ספרה מתאימה ,לנופף
כדאי שכולם יוכלו לראות.

מאחורי ההר
אחת ,שתיים ,שלוש!
שם ישבו שלושה
גמדים
אחת ,שתיים ,שלוש!
לא אכלו ולא שתו
אחת ,שתיים ,שלוש!
רק ישבו ופיטפטו
אחת ,שתיים ,שלוש!

.

