
www.tiltan.comפקס. 03-9711008להזמנות  טל. 03-9721555

שטיח כפל חילוק

כסו את המכפלה

שטיח כפל חילוק מאופיין בכך שכל מכפלה מופיעה 
בו רק פעם אחת.

מטרת הפעילויות השונות היא תרגול של פעולות כפל 
וחילוק בצורה של משחק.

בכדי למנוע הוצאות מיותרות, אנו לא מעמיסים על 
המוצר עלויות נוספות של חפצים וכלים אשר זמינים 

ונמצאים בדרך כלל בגן או בכל בית.
בכל מקרה ניתן לרכוש בנפרד פאונים או קלפים 

בתילתן.

משחק תחרותי לחישוב מהיר של המכפלה.
שטיח כפל חילוק,  ציוד נדרש:   

קלפים מ-1 ועד 10, שני קלפים לפחות מכל מספר, או      
לחילופין שני פאונים מספוג מ-1-10   

צלחת חד פעמית בשני צבעים - 20 מכל צבע, או כל      
פריט שטוח שיכול לכסות את המכפלה.   

משתתפים: 6-8 ילדים
מהלך המשחק: מתחלקים לשתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת מחצית 

מהקלפים ואת הצלחות מאותו הצבע.  
כל קבוצה נקראת עפ"י הצבע של הצלחות. "הקבוצה הירוקה" וכו'
כל קבוצה ממנה "כרוז" שמחזיק בידיו את הקלפים של הקבוצה, 

שאר הילדים עומדים מסביב לשטיח ובידם הצלחות. 
שני הכרוזים זורקים יחד קלף מתוך החפיסה שלהם, ואומרים בקול 

את המספרים, שאר הילדים משתי הקבוצות צריכים לחשב במהירות 
את המכפלה ולכסות אותה בצלחת שלהם.

ניתן לשחק לפי זמן, או עד שמכסים את כל המכפלות.
הקבוצה הזוכה היא זו שכיסתה את מרבית המכפלות.
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שטיח כפל חילוק
זוכרים מכפלות

צועדים במכפלות

משחק זיכרון בשילוב תרגול לוח הכפל
שטיח כפל חילוק,  ציוד נדרש:   

קלפים מ-1 ועד 10, שני קלפים לפחות מכל מספר או   
שני פאונים 1-10   

צלחת חד פעמית בצבע אחד - 40 יח', או כל פריט      
שטוח שיכול לכסות את המכפלה.   

משתתפים: 6-8 ילדים
מהלך המשחק: מתחלקים לשתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת מחצית 

מהקלפים.
מכסים את כל המכפלות עם הצלחות.

כל קבוצה זורקת קלף )או פאון( מחשבים את המכפלה. כל קבוצה 
בתורה מרימה צלחת אחת ומגלה מספר, אם התגלתה המכפלה 

הנכונה ממשיכים עוד תור, אם התגלתה מכפלה שגויה מכסים והתור 
עובר לקבוצה השניה.

מנצחים אלו שבסוף המשחק יש בידיהם הכי הרבה צלחות.

משחק התקדמות במסלול לא מוגדר, שבו הילדים צריכים לבחור את 
אופציית ההתקדמות הקצרה תוך ביצוע פעולות כפל וחילוק.

שטיח כפל חילוק,  ציוד נדרש:   
קלפים מ-1 ועד 10, שני קלפים לפחות מכל מספר או   

שני פאונים 1-10   
2 צלחת חד פעמית או קונוס לציון ההתקדמות   

משתתפים: 2-6 ילדים
מהלך המשחק: מתחלקים לשתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת מחצית 

מהקלפים, או פאון אחד.
מניחים את הצועדים על אחת המכפלות שנמצאות בתחתית הלוח,

8, 81, 64, 24, 72, או 35.
המטרה היא להתקדם אל החלק העליון לאחת מן המכפלות 20, 70, 

12 או 6.
ההתקדמות היא לכל הכיוונים אך כל צעד הוא למכפלה הקרובה 

בלבד.
כל קבוצה בתורה מטילה קלף או קוביה, אם יצאה מכפלה שאפשר 

להתקדם לעברה מתקדמים עם הקונוס.

מנצחת הקבוצה שהגיעה ראשונה אל השורה העליונה.

דוגמה למהלך אפשרי של התקדמות ממספר 
24 לעבר מספר 12 


