"הספרים שעוזרים לך הכי הרבה הם אלה שגורמים לך לחשוב הכי הרבה"

ת'יאדור פארקר

צוות מתי"א ראש העין מלווה את הילדים המיוחדים באהבה עמוקה וכבוד
לתלמיד  ,בחשיבה ועשייה יומיומית ברוח "האני מאמין" כי בכל ילד טמונה
היכולת אותה אנו מחפשים לפגוש.
הצוות על גווניו והתמחויותיו תר אחר דרכים ,פעולות ואמצעים ליישום "האני
מאמין" הלכה למעשה.
חוברת זו  ,הינה פרי עבודה של צוות מתמטיקה וצוות גני"ל במתי"א בהדרכתה של
המדריכה המחוזית למתמטיקה  ,הגב' רעיה לוז.
החוברת ,שהינה חולייה נוספת בשרשרת של בנייה והפקת חומרי למידה והוראה ,
מציעה פעילות ייחודית להוראת המתמטיקה בגן הילדים באמצעות ספרות ילדים.
אנו מאמינים כי החיבור בין ספרות הילדים למתמטיקה יהווה מקור הנעה והנאה
משני עולמות השיח -המתמטי והספרותי.

ברכות ותודות לעושים במלאכה
דניאלה מנחם
מנהלת מתי"א ראש העין

למתמטיקה מקום חשוב ונרחב בסביבת היום-יום בגן הילדים ומחוצה לו.
פעולות ופעילויות רבות המתרחשות בסביבת הלמידה בגן קשורות באופן ישיר
ועקיף למתמטיקה ומאפשרות לבנות את היסודות ללימוד המתמטיקה.
ליסודות המוקנים בגיל הגן חשיבות רבה בהיבט הדידקטי ובהיבט המתמטי.
הרציונאל לתכנית "מתמטיקה בספרות ילדים" נולד מתוך מחשבה ,שעיסוק
בנושאים מתמטיים מתכנית הלימודים בגן באמצעות ספרות ילדים  ,מאפשר ניהול
של שיח מתמטי לשם הבניית ידע מתמטי חדש ופיתוח תובנות מתמטיות.
לשיח המתמטי בתהליך הוראה והלמידה חשיבות רבה לפיתוח החשיבה וההמשגה
המתמטית (בן יהודה.)0227 ,
הוראת המתמטיקה באמצעות ספרות ילדים ושיח מאפשרת למידה בדרך חווייתית,
בה משולבות הזדמנויות למידה מגוונות  ,מעשירות ורלוונטיות לעולמו של הילד.

הנושאים והפעילויות בתכנית זו הינם בהלימה למטרות תכנית הלימודים.
מטרות העל של תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי( :משרד החינוך)
* להניח את היסודות להתפתחות החשיבה המתמטית של הילדים.
* לעודד את הסקרנות והרצון של הילדים לעסוק ולהתנסות במתמטיקה על מנת
לפתח כישורים של התבוננות ,חקירה והסקת מסקנות .
* לחבב על הילדים את העיסוק במתמטיקה.
הבחירה בספרות הילדים ללימוד מתמטיקה נבעה משני טעמים עיקריים:
* הספר והספרייה מצויים בסביבת הלמידה בגן והעיסוק בהם הינו יומיומי.
* ספרות הילדים עשירה בסיפורים המשלבים בעלילתם נושאים מתמטיים
המאפשרים לגננת לנהל שיח מתמטי .

מתמטיקה בספרי ילדים
מיפוי נושאים מתמטיים

*

ספרים שעובדו ע"י צוות מתמטיקה מתי"א רה"ע

מושגי יסוד ושפת החשבון
שם הספר

שם המחבר

*אליעזר והגזר

לוין קיפניס

בור המים

גריים בייס

*גלגלים

מיריק שניר

מניפולציות חשבוניות

המספר

מושגי

יחסי

מושגי

מושגי

מושגי

מונחי

משמעות

משמעות

סמל

חוקי

הרכבי

בעיות

משמעות

גודל

גודל

כמות

מרחב

זמן

פעולה

סידורית

כמותית

גרפי

פעולה

המספר

מילוליות

הפעולות


















הזחל הרעב

אריק קרל







*הכיסים של ענתי

פיונה מק-קיי







המטריה הגדולה
של אבא

לוין קיפניס







העכבר והתפוח

סטיבן בטלר







חמש מכשפות הלכו
לטייל

רונית חכם










































































מושגי יסוד ושפת החשבון
שם הספר

שם המחבר

טרמפ על מטאטא

ג'וליה דונלדסון



מניפולציות חשבוניות

המספר

מושגי

יחסי

מושגי

מושגי

מושגי

מונחי

משמעות

משמעות

סמל

חוקי

הרכבי

בעיות

משמעות

גודל

גודל

כמות

מרחב

זמן

פעולה

סידורית

כמותית

גרפי

פעולה

המספר

מילוליות

הפעולות

















לבד על המרבד

בריאן וילדסמית







מעשה באפס
(משמעות האפס)

יוסי גודארד







*מעשה בחמישה בלונים

מרים רות

סוד המספרים

שרה זלוף

* ספר המספרים

אלונה פרנקל

*עשרה משחקי מחבואים

פני דייל

*פרת משה קטנה

דליה קרח-שגב

שישה בשקיק אחד

לוין קיפניס

תירס חם

מרים רות



(פוזיציה)


























































































































מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

מושגי גודל :גדול /קטן ,ארוך/קצר ,קל/כבד,
גבוה/נמוך ,עבה/דק,
יחסי גודל :גדול מ , ...קטן מ...
מושגי מרחב :קדימה/אחורה ,ימינה/שמאלה,
בין ,לפני/אחרי
מושגי זמן :לפני/אחרי ,סיבה ותוצאה.
מונחי פעולה :הוספה ,ועוד אחת ,בסה"כ

מרכיבי המוכנות
המספר
משמעות סידורית :מספר סודר

מניפולציות חשבוניות
הרכבי המספר :ועוד אחת

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך ,אומדן

מי גדול יותר ?

שיח מתמטי

נסדר את הדמויות מהקטן ביותר לגדול ביותר,מהנמוך ביותר לגבוה ביותר.
נסדר את הדמויות מהגדול ביותר לקטן ביותר,מהגבוה ביותר לנמוך ביותר.
מי נמוך מאביגיל? כמה דמויות נמוכות מאביגיל? מי יכול לומר משפט עם המילים גבוה מ ...נמוך מ...
מי עומד ליד סבא? מי עומד מימין לאביגיל?
מי עומד מאחורי סבתא? מי עומד לפני העכבר?
מי הגיע לפני ?...מי הגיע אחרי?...
בזכות מי יצא הגזר? האם זה הגיוני שבזכות עכבר קטן יצא הגזר?
מי משך ראשון את הגזר? מי האחרון שמשך את הגזר? מי הגיע שני ועזר למשוך את הגזר?
יחד עם אביגיל ,כמה משכו את הגזר?
כשה  ......הצטרף ל ......כמה משכו את הגזר?

פעילויות

 המחזת הסיפור :הילדים יסתדרו בטור/בשורה לפי סדר הגעת הדמויות ,הילדים יבדקו מי מימינם ומי משמאלם ,מי לפניהם ומי מאחוריהם. סידור הדמויות על ציר – מספר סודר. סידור גזרים בגדלים שונים מהקטן לגדול ומהגדות לקטן. -גזר לדמות עפ"י גודל ( ברצף גדלים).

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

שיח מתמטי

מרכיבי המוכנות
המספר

מושגי גודל :גדול /קטן

משמעות סידורית :מספר סודר

יחסי גודל :גדול מ , ...קטן מ ...גדול ביותר

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך ,אומדן

מושגי מרחב :בתוך ...

סמל גרפי :זיהוי ,שיום ,כתיבה

מניפולציות חשבוניות
הרכבי המספר :ועוד אחת

איזה כיס הגדול מכולם?
מדוע הוא הגדול מכולם?
איזה דברים יכולים להיכנס לכיס הגדול ביותר? הקטן ביותר?
מי היה הכיס הגדול ביותר? הקטן ביותר?
איזה כיס יכול היה להכיל את כל הפריטים?
האם לדעתכם הספר יכול היה להיכנס לכיס אחר? מדוע?
האם יש פריטים אחרים שיכלו להיכנס לכיס ה? ...

פעילויות

 כיסים בגדלים שונים  :מה יכול להיכנס לכל כיס? ניתן להכין כיסים שקופים וכרטיס שניתן להסתיר/לחשוף את החפץ. סיפור כמו :הכיסים של  ...כל ילד בוחר מס' כיסים בגדלים שונים וחפצים שירצה להסתיר בהם . -להביא ספרים בגדלים שונים ולבדוק האם ניתן להכניס לכיס.

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

מרכיבי המוכנות
המספר

מניפולציות חשבוניות

יחסי גודל :פחות מ...

משמעות סידורית :ספירה

הרכבי המספר :בתחום ה5 -

מונחי פעולה :פחות ,נשאר,בסך הכֹּל

משמעות כמותית:התאמה חד ערכית ,מנייה,
משמעות ה0 -

הבנת משמעות הפעולות :חיסור

כמה בלונים היו בהתחלה? כמה בסוף?

שיח מתמטי

פעילויות

כמה בלונים אמא הביאה? האם היו מספיק לכל הילדים?
כמה ילדים היו? כמה בנים? כמה בנות?
כמה בלונים היו? כמה התפוצצו? האם עכשיו יש יותר או פחות? (אחרי כל בלון שמתפוצץ)
הבלון של  ....ו .....התפוצץ כבר כמה עדין נשארו?
איזה תרגיל מתאים ?
מי יכול לספר סיפור חשבוני למה שרואים עכשיו? (בהתאמה לאירוע בסיפור)
 התאמת בלון לכל דמות (עפ"י הצבע) והתאמת בלונים לדמויות בכמות שונה מזו שבסיפור . -המחזת ההתרחשות באמצעות בלונים ( במקום לפוצץ ניתן להעלים).

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

מרכיבי המוכנות
המספר

מניפולציות חשבוניות

מושגי כמות :הרבה/מעט ,חלק מ...

משמעות סידורית :ספירה ,רצף ,מספר סודר

חוקי פעולה :הפיכות

מושגי מרחב :בתוך /בחוץ ,מעל/מתחת

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך

הרכבי המספר :בתחום ה10 -

מושגי זמן :לפני/אחרי

סמל גרפי :זיהוי ,שיום ,כתיבה

הבנת משמעות הפעולות :חיבור וחיסור

מונחי פעולה :פחות ,נשאר ,שווה ,בסך הכֹּל

שיח מתמטי

פעילויות

כמה היו במיטה? כמה צריך למצוא?
מתי הכמות של המסתתרים תהיה שווה לכמות המחפשים?
מתי עוד הכמות היתה שווה?
איזה תרגיל אפשר להתאים לכל מצב נתון במהלך החיפוש?

 מומלץ להקריא את הסיפור לפחות שלוש פעמים כך שניתן יהיה להתייחס ל  : 1- , 1+הפיכות . המחשה באמצעות האיור המקורי עם דמויות נשלפות  -דגם של מיטה שבה  10דמויות ומחוץ למיטה הדמויות המצטרפות לחיפוש. -המחשה באמצעות משחק מחבואים עם ילדי הגן.

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

שיח מתמטי

מרכיבי המוכנות
המספר

יחסי גודל :קטן ב ..יותר מ...

משמעות סידורית :ספירה ,רצף ,מספר סודר

מושגי כמות :הרבה/מעט ,חלק מ...

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך

מונחי פעולה :עוד ,יחד  ,בסך הכֹּל

סמל גרפי :זיהוי ,שיום ,כתיבה

מניפולציות חשבוניות
הרכבי המספר :בתחום ה10 -
הבנת משמעות הפעולות :חיבור 1+

ניבוי במהלך קריאת הסיפור :מי יצטרף עכשיו? מה יהיה ? יותר או פחות ?
מה בא אחרי הספרה...
בכמה יש עכשיו יותר מ?...
בכמה עלינו בכל פעם?
מתי היו הכי מעט? מתי היו הכי הרבה?
מה יש יותר /פחות בסוף ,אנשים או בעלי חיי?

פעילויות

 הדגמת יחסי הגודל באמצעות מדרגות /סרגל – מיקום איורי הסיפור על רצף( .ניתן למקם מקטן לגדול או מגדול לקטו). התאמת ספרה לכמות ו  /או כמות לספרה בהתאמה לאיורי הסיפור. -השלמת כמות עפ"י ספרה נתונה ע"י הצמדת הדמויות מהסיפור.

מרכיבי המוכנות
המספר

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

מניפולציות חשבוניות

יחסי גודל :גדול ב, ...יותר מ...

משמעות סידורית :ספירה ,רצף ,מספר סודר

מושגי כמות :הרבה/מעט ,חלק מ...

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך,
השוואת כמויות ,שימור כמות בעיות מילוליות :בעייה דינמית

מונחי פעולה :עוד ,להוסיף ,בסך הכֹּל

הרכבי המספר :בתחום ה4 -

הבנת משמעות הפעולות :חיבור

כמה גלגלים יש למכונית?

שיח מתמטי

פעילויות

הילד רוצה מכונית ,יש לו :גלגל אחד -כמה חסרים לו?
שני גלגלים – כמה חסרים לו ? וכו'
לאיזה כלי רכב היו יותר  /פחות גלגלים?
מה עוד אפשר להרכיב מ :גלגל אחד  ,שני גלגלים? וכו'
האם יש כלי רכב עם יותר מ –  4גלגלים? כמה גלגלים יש לו?
 פעילות טרום/סיכום :סידור ברצף של תמונות כלי הרכב עפ"י כמות הגלגלים. תמונות של כלי רכב ללא גלגלים – הצמדת כמות גלגלים מתאימה( .כלי רכב שהופיעו בסיפור וגם כאלה שלא) ארגון במרחב של כמות גלגלים באופנים שונים. מיון תמונות של כלי רכב שונים עפ"י מס' הגלגלים. -כתיבת תרגיל מתאים לאיור /התרחשות מהסיפור

מרכיבי המוכנות
המספר

מושגי יסוד ושפת החשבון

נושאים מתמטיים

יחסי גודל :גדול ב, ...יותר מ...

משמעות סידורית :ספירה ,רצף ,מספר סודר

מושגי כמות :הרבה/מעט ,חלק מ...

משמעות כמותית :מנייה ,מניית המשך,
השוואת כמויות ,שימור כמות בעיות מילוליות :בעייה דינמית
משמעות האפס
הבנת משמעות הפעולות :חיבור

מונחי פעולה :עוד ,להוסיף ,בסך הכֹּל

שיח מתמטי

מניפולציות חשבוניות
הרכבי המספר :בתחום ה5 -

מתי היו לחיפושית יותר נקודות? בתחילת הסיפור או בסופו?
בכמה גדל מספר הנקודות בכל פעם?
כמה נקודות היו לה בסך הכל בסוף?
כמה נקודות הלכו לה לאיבוד?
העורב החזיר לה נקודה אחת ,כמה עוד חסרות לה ? וכו'
כמה בעלי חיים הביאו את הנקודה הראשונה? השנייה? השלישית? הרביעית?
ניבוי :כמה בעלי חיים יביאו לה את הנקודה החמישית ?

פעילויות

 מיפוי נתוני הסיפור בטבלה עפ"י רצף הבאים ,מס' בעלי החיים ומס' הנקודות.ההתייחסות לנתונים תאפשר להשוות בין מספר מונה לסודר ולהסיק מסקנות.
 התאמת מספר לכמות הנקודות על גב החיפושית עפ"י רצף האירועים בסיפור. ציור נקודות על גב החיפושית בהתאמה לספרה. -סידור בע"ח שהגיעו ברצף  ,התאמה למס' הנקודות שהביאו  :עורב  – 1נקודה אחת 2 ,ארנבים –  2נקודות וכו'
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