
שטיח פעילות דיג'י
תודה שרכשת מוצר נוסף מבית תילתן. 

שטיח פעילות זה מזמן פעילות מתמטית ענפה חווייתית ומהנה לקבוצה וליחידים. באמצעות השטיח ניתן לייצר בגן/כיתה שיח מתמטי, 
לפתח כישורי למידה רבים הקשורים למתמטיקה ואף לתחומים אחרים כמו: שפה, שיח, חברה, חברות ועוד.

הייחוד הטמון בשטיח פעילות זה שהוא משלב את המתמטיקה במציאות היומיומית והילד לומד להבין כי המתמטיקה: מנייה, אומדן, 
השוואה, חיבור חיסור ועוד הם חלק מחיינו.  

בדף זה מוצעות שלוש פעילויות עליהן כמובן ניתן לחזור ולבצע בווריאציות שונות. פרט לפעילויות ניתן לבצע פעולות רבות נוספות.  
להלן רשימת המיומנויות הבאות לידי ביטוי בפעילות עם שטיח הפעילות: 

התאמה חד חד ערכית   ·
מנייה  ·

אומדן   ·
השוואת כמויות   ·

חיבור חיסור   ·
התמצאות במרחב: מעל, מתחת, בתוך ליד ועוד  ·

שיח מתמטי   ·
אוריינות   ·

הבחנה בין פרטים   ·
אתגר  ·

כייף הנאה וחוויה   ·

פעילות מס' 1: התאמה חד-חד ערכית.
שטיח חווה + לבנה של 100 ציוד:   

קערה או קופסה  
משתתפים 1-5 ילדים 

פרסו את השטיח על גבי הרצפה או שולחן והניחו ערמה של לבני דיג'י.
הניחו לבנה על גבי כל חיה בשטיח כשאתם מונים בקול רם את כמות הלבנים שאתם מניחים. )ניתן להניח בשלבים מתקדמים    .1

גם לבנים של עשר ואז למנות בעשר, עשרים...(  
הורידו את הלבנים שהנחת לכלי קיבול: קערה או קופסה, כשאתה מונה כל לבנה שאתה מורידים בקול, האם המספר זהה?  .2

ארגנו את הלבנים במיכלים האם המספר זהה?  .3
 

פעילות מס' 2: אומדן
פרסו את השטיח על הרצפה או על שולחן והניחו ערמה של לבני דיג'י

שערו כמה חיות בתוך הגדר?   .1
מנו אותן בקול   .2

הניחו לבנה בהתאם ומנו בקול  .3
אספו את הלבנים לכלי קיבול ומנו בקול   .4

ארגנו את הלבנים במיכלים   .5
האם צדקתם בהשערתכם? אם לא בכמה טעיתם?  .6

פעילות מס' 3: אומדן והשוואת כמויות
פרוסו את השטיח על הרצפה או שולחן והניחו לידו ערמה של לבני דיג'י

שערו כמה חיות מחוץ לגדרות?  .1
מנו אותן בקול  .2

הניחו לבנה על כל חיה ומנו בקול   .3
אספו את הלבנים לכלי קיבול ומנו בקול  .4

ארגנו את הלבנים במיכלים   .5
האם צדקתם בהשערתכם? אם לא בכמה טעיתם?   .6

הפעילויות הנ"ל הן בגדר המלצה ניתן לעשות בעזרת השטיח פעילויות רבות כיד הדמיון הטובה.
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שטיח חווה אדום 
עם כ- 80 בעלי-חיים

שטיח חווה צהוב 
עם כ- 40 בעלי-חיים


