
  עצמאות- חגים –י 'לבני דיג

  ריכזה ענת לנדאו66י ליום העצמאות עירית 'דיג
 

אבל למי שאין , י'אנחנו משתמשים בלבני דיג, הכנו היום בגן משחקי חשבון
 .גות להשתמש בותן בדסקיות או בכל אביזר שאתן נוהלהחליף או אפשר פשוט

 .אין מנצח,  משחק שיתופי.התאמת ספרה לכמות -המשחק הראשון

 לבנים של 5 -מבנה המספר זו הזדמנות לתרגל את ,  לבנים56דואגים להביא 
 . לבנים אחדות6-ו   עשר

 .כשבכל בלון דגל" זר של בלונים "-הלוח

 

 6-ו) 10לבנים של ( עשרות 5 כלומר -האפשר  ם ארוזות ככל
 ).ות

צריך להגיד  ות העל דגלון הוא על מנת להניח אהקח לבנה יחיד
בכל פעם שילד פותח לבנה של עשר כדי לקחת לבנה  (.במרכז

חשוב להעלות שאלות מתווכות אשר תעלה . תהליך של פריטה
 ).םהילדי 

  לאובכל פעם מניחים לבנים על הדגלונים שעדיין, פי התור
תואם המספר האם , משחק אפשר לבדוק כמה לבנים נשארו

  . המשחק מסתיים כשכל הבלונים מכוסים .'וכו  הריקים

השאלה   מכוסים מונים את הלבנים יחד עם הילדים ומעלים את
  בדרך זו-רוזות  את הלבנים כשהן ארוזות או כאשר אינן א
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  -המשחק

 לבנימנחים במרכז
לבנים יחיד(יחידות 

בכל פעם שהילד לו
 כמה לבנים נשארו

  הוא מבצע-יחידה 
את הדבר למודעות

 

יה על ימטילים קוב
 במשך ה .מכוסים

את כמות הבלונים

כאשר כל הדגלונים
איך קל יותר למנות

 עירית–פיתוח משחקים 
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 ואת המוטיבציה הפנימית .מעלים למודעותם את היתרונות שבמבנה העשורי
 .להבנת מבנה המספר לפחות ברמה אינטואיטיבית

 

יש ילדים שאינם אוהבים משחקים תחרותיים , המשחק הזה הוא משחק שיתופי
משתדלת שבחלק מהמשחקים המטרה תהיה קבוצתית ואז אמנם אין  ולכן אני
 . אבל גם אין מפסידמנצח

כלומר מתחילים כשהדגלים מכוסים בלבנים . אפשר לשחק גם בתהליך הפוך
 ...ומסירים אותן

 ,,,וכשהם משחקים

 

 השוואת כמויות -משחק נוסף 

ו דבקיות משני צידי לא השגנו אז פשוט הדבקנ(דגלונים על קיסמים -האביזרים 
 .משטחי קלקר, שתי קוביות ,)םהקיס

  . ומשווים כמויותבו זמנית הישני ילדים מטילים קובי

כאשר הילדים משווים . י'של הדיג תשען על היתרונויגם במשחק הזה ניתן לה
להוסיף אחת משתי  ניתן) יהיכלומר למי יצא מספר גבוה יותר בקוב(כמויות 

 :האופציות הבאות
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 הילדים יניחו על צירי המספרים כמויות של לבנים בהתאם -צירי מספרים . א
 גם את צורת הספרה וגם את -ילמדו / בדרך זו יתרגלו -הקוביות  למספרים שעל

 .ציר המספרים מבנה

כלומר  .אליו) בהתאמה(הילד שקיבל את המספר הגדול יותר לוקח את הלבנים . ב
 המשחק יסתיים כאשר לאחד. גלון הוא מקבל גם לבניםבכל פעם מלבד הוספת הד
בדרך זו ). או כל כמות אחרת שהחלטתם עליה מראש(מהילדים יש עשרת אחת 

 .המספר יתרגלו את מבנה

ולשני יותר   לאחד תהינה יותר לבנים-כך גם קיימת האפשרות ששני הילדים ינצחו 
 לוקח דגלונים בהתאם לכמות ונועץ -ה במספר הגבוהק הילד שזכר...גלוניםד

   .קלקר באותם

כמה דגלונים יש לכל ילד ושוב מונים  .מסתיים כשהקופה נגמרת המשחק
 .דגלונים ניצח ביותר הילד שזכה.  כמויותמשווים
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 .הפחתת כמויות -המשחק השלישי

ועליה דגלונים בגודל של לבנת , על שני פוליגלים" עצמאות"רשמנו את המילה 
 .י'דיג

גי 'אם אין די, ושוב[ את הדגלונים בלבנים מכסיםבתחילת המשחק הילדים 
 ].אפשר למלא בדסקיות

כל פעם מפחיתים לבנים בהתאם לכמות מסובבים את החוגה לפי התור וב
 .הדגלונים שהראה המחוג

  :י במספר דרכים'הדיג שען על יתרונותי להןגם כאן נית

בכל פעם שהילד מוריד לבנים מהמילה הוא . מילה אחת לשני ילדים – תחרות. א
גם כאן יש . המרהמהות הכך בעצם הוא עובד על . ואורז אותן לוקח אותן לעצמו

מנצח הילד . המתמטי למודעות הילדים  את התהליךה אשר יעלמקום לתיווך
 .נגמרו שקיבל יותר לבנים כאשר הלבנים על המילה

ספרתי -דו  בכל פעם שהילד מוריד לבנים הוא מעביר אותן ללוח- שיתופי. ב
כמובן שבכל פעם שהעשרת מתמלא היא נופלת ממקומה . משותף לכל הקבוצה

 .בדרך זו יתרגלו הילדים את מבנה המספר. אותה למקום העשרות ומעבירים
מילים /המשחק מסתיים כשכל הלבנים עברו מהמילה. במשחק זה אין מנצחים

 .ספרתי-אל הלוח הדו
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אפשר כל משחק להתאים לרמת ,  רק רעיונותהם, ובאשר למשחקים
, הכנתי בבית עם הבת שלי שהיא בת שלש וחצי, למשל  את הדגלונים ,הילדים

לוקחים בכל פעם בהתאם למה שמראה  ואז לא עושים השוואת כמויות פשוט
 .יהיהקוב

יש תמיד ילדים שמתקשים בחשבון ולכן יש לי ערכת קוביות והם , ודבר נוסף
יה רגילה ומדביקה עליה יאני לוקחת קוב. ת בהתאם לרמתםקוביו בוחרים
יה אני יבכלל כמעט בכל קוב, שחוזרות פעמיים  כשיש ספרות0-3דבקיות 

יותר אני דואגת לקוביות   לילדים הגבוהים   .אפס-משלבת דבקית עם ה
 ואם     ?מכירות ,אות פ12יה עם יה מתומנת ויש אפילו קוביימיוחדות יש קוב

 יה רגילה ולהדביק עליה ספרות גבוהות יותריאפשר לקחת קוב, ב אז שו-לא
 . ועוד כיד הדמיון 5-9למשל 

יה ולקחת תמיד ילהטיל את הקוב, דרך נוספת להעלות את רמת המשחק
 ,,,'וכו' וכו   או פחות אחד ,1+

 

 .י'הדיג מקווה שיועיל במשהו לחגים הבאים ותוכלנה לעשות שימוש ביתרונות של

 

 


