
ִלבני ִדיִג'י רכבות דיג'י - היכרות  דף 1 מתוך 5

www.tiltan.com תילתן ערכות למידה בע"מ טל. 03-9721555             

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

מספר הילדים – מומלץ לעבודה בקבוצה של 4-6.	 

מטרות פדגוגיות – מנייה, מנייה בעשרות, חיבור וחיסור 	 

מיומנויות נרכשות – ארגון מספרים, הבחנה חזותית.	 

ציוד – לבנים אחדות בתפזורת, מכלים ריקים, דפי עבודה, כלי כתיבה ואיורים של קטרים. 	 

Lessons and Worksheets Pre K – Kindergarten מתוך החוברת

הרכבת כוללת קטר וקרונות, אנו יכולים לחבר קרונות רבים לקטר אחד. 

חוק אחד ומאוד חשוב מלווה את הרכבות של דיג'י: "כדי שרכבת תהיה רכבת נכונה ותוכל לנסוע חייבים שהקרונות הקרובים לקטר 

יהיו מלאים ככל שניתן, ואת 'השארית' יש לרכז בקרון האחרון" 

עבודה עצמית 

1 .  ובעיגול שברכבות הלא נכונות   התלמידים יסמנו בעיגול שברכבות הנכונות

התלמידים ימנו את כמות הלבנים רק ברכבות הנכונות ויכתבו בעיגול שבתוך הקטר את התוצאה. . 2

סיכום קבוצתי 

אחרי שכולם מסיימים הרימו דף אחד ובקשו מהתלמידים להסביר מדוע רכבת זו נכונה ומדוע רכבת אחרת לא נכונה.. 1

בקשו מהתלמידים להסביר כיצד ניתן לתקן את הרכבת הלא נכונה.. 2

הערכה 

האם הילד מזהה מהי רכבת נכונה?	 

האם הילד מסוגל להסביר את החוקים?	 

הרחבות 

הורידו מהאתר את דגם הקטר. . 1

תנו לתלמידים לבנות רכבות חדשות נכונות ולא נכונות ואפשרו להם לבחון . 2

ולתקן האחד את השני.

גיזרו כל אחת מארבעת הצורות.
קפלו לפי סימן הקווים המקווקווים.

הצמידו עם פיסת נייר דבק בתחתית 
והנה הקטר מוכן.
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