לוח מאה דינמי
לוח המאה מעוצב בצורה נוחה ביותר לשימוש,
עם "גריד" של ריבועים שקועים שמסומנים בבירור
בספרות  .1-100כמו כן מצורפים  100ריבועי פלסטיק
לבנים ממוספרים ועוד  25ריבועים בצבע צהוב שניתן
לרשום עליהם בטוש מחיק.
הלוח יוצר סביבת עבודה מהנה ומשמעותית
המספקת עזרה ישירה ורב תכליתית להבנה
והמחשה של לוח המאה ,וכפועל יוצא של לוח
הכפל.
בחוברת זו תמצאו מספר פעילויות שימושיות
ומעניות לעבודה עם לוח המאה.

היכרות עם הלוח
תרגול ראשוני מבוסס על היכולת לזהות
מספרים ולמקם אותם במקום הנכון בלוח.
תרגיל היכרות נוסף ,הוא לספור ולחזור ולסדר
את המספרים לאורך השורות והעמודות ,דבר
שמאפשר לילדים להבין את רצף המספרים
ואת המבנה העשרוני.
התנועה לאורך העמודות ממחישה את תרגילי
החיבור והחיסור בעשרות שלמות.

שבצו ריבועים צהובים באופן אקראי
בלוח ותנו לילדים להשלים את
המספרים בטוש מחיק.

1

 +אחדות

בלוח המאה הדינמי ניתן להדגים גם עובדות
ותרגולי כפל .לדוגמה נדגים כפולות של
המספר .4
מלאו את הלוח עם הריבועים הלבנים
ובכל כפולה של  4הסירו את הריבוע הלבן
או הניחו במקומו ריבוע צהוב .לכל כפולה
שנתרגל תתקבל תבנית שונה של הריבועים.
מאחר ולוח המאה הוא עד  100נוכל גם
להראות כפולות שהן מעבר ל40-

תבנית סידור המספרים שממול מראה את
המבנה המיוחד של טבלת הכפולות של
 7ו .3-סמנו את הכפולות של  7בעזרת
הריבועים הצהובים ,ואת הכפולות של 3
הפכו את המספר.
מובן הוא שבמקום שיהיו לנו שני ריבועים
אחד על השני ,זה מספר ששיך לשתי
המכפלות-מוקפים בעיגול.
ניתן לבדוק את המכפלות ע"י העברת קן
אלכסוני מקש ,ר (הקו המרוסק) המראה את
התבנית של כל מכפלה.

2

 +עשרות

תרגילי חיבור וחיסור על גבי לוח המאה הדינמי
הופכים להיות עובדה מרתקת לדוגמה:
כאשר בוחנים את התרגיל  41+16ניתן לבצעו במספר
דרכים
• 6 + 10 + 41ומתקבל  6 + 51ששוים ל57 -
• 10 + 6 + 41ומתקבל  10 + 47ששוים גם ל57 -
או בדרך אחרת של חיסור
• 4 - 20 + 41ומתקבל  4 - 61ששוים ל57 -
תרגילי חיסור מבוצעים בדרך דומה אך בכיוון הפוך.

47
57

41

אנו יכולים להציב את המכפלות שקיבלנו
בצורת טבלה (דיאגרמת )VENN

63

69

27

21

מכפלות של 3

6

9

מכפלות של 7

42

5

13

28

14

88

64

56

91

בעזרת הצבה של המכפלות על לוח המאה ניתן למצוא קשר בין המכפלות ,לדוגמה:
ניקח סדרה של  9מכפלות במספרים  4 ,2ו 8-ונמצא את המכפלות של המספרים.
ונציג את הכפולות המשותפות בעזרת דיאגרמת ואן.

 9מכפלות של 2
בקו אדום

2 6
10 14 18
4
 9מכפלות של 4
בקו כחול

12
28

20 36

8
16
24
32

40

 9מכפלות של 8
בקו צהוב

48
56 64
72

3

מספר ראשוני
כאשר מסירים את המכפלות של הספרה
 2מלבד הספרה  ,2ובאותו הקשר גם
את מכפלות המספרים  ,5 ,3ו( 7-לא את
המספר עצמו) נותרים על הלוח המספרים
הראשוניים מ 1-ועד .100

9
19

7
17
37
47

59
67
79
89
97

4

5

2 3
11 13
23
31
41 43
53
61
71 73
83
91

