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גיל – 4-7	  ילדי טרום חובה / חובה / כיתה א' / חינוך מיוחד.

. מספר הילדים – מומלץ לעבודה בקבוצה של 6	 

	 מטרות פדגוגיות – מנייה, התאמה חד-חד ערכית, זיהוי ספרות, השוואה בין קבוצות.

	 מיומנויות נרכשות – מוטוריקה עדינה וגסה, שפה, קריאה,  הבנה מתמטית, השוואה.

ציוד – 20	  לבנים לכל אחד מהמשתתפים, צירי מספרים, דפי עבודה ומספריים. 

פעילות קבוצתית

הניחו 3 לבנים בקבוצה אחת ו– 8. 1 לבנים בקבוצה השנייה.

מנו יחד עם הילדים את מספר הלבנים בכל קבוצה. 2 .

) שאלו באיזו קבוצה יש יותר לבנים? )8. 3

גזרו והציגו את סימני האי–שיוויון )>< ( העזרו בכרטיסיות.  4 .

והלבנים היו אוכל, איזו קבוצה היית בוחר  ולשאול את הילדים: "אם היית תנין ממש רעב  ניתן להשוות את הסימנים ל"לוע התנין"  5 .

לאכול?"

הראו לילדים כיצד יש להניח את סימן האי-שיויון. והזמנו אותם להקריא בקול משמאל לימין:  6 .

." "3 קטן מ– 8. 7

חזרו על כל המהלך פעמים נוספות עם מספרים אחרים, כמו: 6>10, 9<4. 8 ועוד.

עבודה עצמית

על דף העבודה המתאים הילד מניח 6 לבנים מתחת לסיפרה 6 ו– 3 מתחת לסיפרה 3.  .1

הילד יצייר 6 לבנים ו– 3 לבנים בהתאמה.  .2

הילד ישווה בין הקבוצות ויחליט איזו קבוצה גדולה יותר.  .3

הילד יסמן את סימן אי–השיוויון המתאים בעיגול שבין המספרים.   .4

חזרו על הפעולה פעמים נוספות עם מספרים שונים.  .5

הערכה – האם הילדים?

ציירו מספר לבנים בהתאמה?  1 .

ערכו השוואה נכונה? 2 .

ציירו את סימן האי–שיוויון נכון?  3 .

תגבור ורעיון נוסף

הילדים יניחו שתי קבוצות של לבנים על צירי מספרים מקבילים ויגידו איזו קבוצה ארוכה יותר. 

העשרה

אתגרו את הילדים להציב את 4. 1 קבוצות המספרים לפי סדר מהגדול לקטן.

הציעו לילדים להמציא תרגילים משלהם. 2 .

בהנאה...   

>  =  <
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שם התלמיד: 

ציירו את הלבנים  בכל ריבוע בהתאם למספר שמופיע. כעת ציירות את "לוע התנין" בתוך העיגול כשהו פתוח מול המספר 

הגדול יותר.
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