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 יור סביב לבית וחפשו דוגמאות של מתמטיקה הקיימות בו.עשו ס( 1

 

 רותיכם.ערו כמה והסבירו את השעש :?"כמה ולמהחקו "שבו ביחד בסלון וש( 2

 למה?כמה חלונות יש בבית? 

  למה?כמה דלתות? 

 למה?שולחנות יש? כמה 

 

 ומדידותהשוואות  (3

 רו: עש

בחרו בשתי דלתות ושארו אם הרוחב שלהם זהה או האם יש אחת רחבה יותר מהשנייה. איך 

 ניתן לבדוק ללא השימוש במטר? 

 מה המרחק בצעדים מדלת חדר השינה שלך למקרר? 

כמה זמן זה לוקח לך להגיע מדלת חדר השינה שלך למקרר? )רצוי להשתמש במטולטלת 

 למדידת הזמן.(

 ? בכפות רגליים שלךקף המרפסת מה הי

 מה שטח שולחן האוכל )או שולחן אחר מלבני( במחברות?

 



 חוקיות (4

 אילו דפוסים אתם מזהים במטבח? בסלון? על הרצפה?

 העתיקו אתם על דף.

, דפוס שיש לו את אותה מאדוגמאות נוספות שבהן יש את אותה חוקיות. לדוג 2חשבו וציירו 

-ריבוע-משולש-ריבוע-משולש-לבן... יכול להיות ריבוע-שחור -לבן -שחור-לבן-שחורחוקיות כמו  

 משולש...

 

 תחנה הראשונה בירושלים"לונה פארק" במסלול מתמטי ב

 

 

 

 כמה סוסים יש לדעתכם  בקרוסלה? איך  אפשר לוודא את המספר המדויק? רו:עש

 דא את המספר המדויק?כמה ילדים רוכבים על סוסים בקרוסלה? איך  אפשר לוו רו:עש

 ₪.  10כרטיס לסיבוב על הקרוסלה עולה 

 ₪.  15עולות  "שערות סבתאממתק "

 ₪.  20כרטיס לגלגל הענק עולה 

 על מה אתם בוחרים "לבזבז" אותם?₪,  50אם יש לכם 

 ציירו אותם. מאיזה צורה יש הכי הרבה? ? אילו צורות הנדסיות אתם מזהים במתחם

 גלידה?ת יש בגביע וגיאומטרי ותצור לואי

 אילו מספרים אתם מזהים במתחם הלונה פארק? למה הם משמשים?

 אילו דפוסים אתם מזהים בקרוסלה? בגלגל הענק? 

 העתיקו אתם על דף.



, דפוס שיש לו את אותה מאדוגמאות נוספות שבהן יש את אותה חוקיות. לדוג 2 חשבו וציירו

-ריבוע-משולש-ריבוע-משולש-ן... יכול להיות ריבועלב-שחור-לבן-שחור-לבן-חוקיות כמו  שחור

 משולש...

 

 

 עיםמסלול מתמטי בגן שעשו

 

 

 

 אילו צורות גיאומטריות אתם מזהים במתקן הטיפוס?

 ה הגבוהה ביותר? שכמה מדרגות יש עד למגל

 .השתמשו בפינת המחברת שלכם כדי לבדוק כמה זוויות ישרות יש בגן השעשועים

 אתה או ספסל בגן? איך תבדקו? –מה ארוך יותר 

 אלו דפוסים אתם רואים במתקן?

 

  



 מסלול מתמטי בחצר בית הספר 

 

 

 

 בדקו. כמה עצים יש בחצר בית הספר? רו:עש

 כמה ערוגות פרחים יש בחצר?  רו:עש

 איך תוודאו את המספר המדוייק?? בית הספר על קיר  אתם יכולים לראותכמה חלונות  רו:עש

דקו. נסו לוודא שהצעדים שלך שווים בצעדים( של מגרש הכדורגל בחצר. ב) מהו ההיקף רו:עש

 ככל האפשר. 

 קירות בית הספר שאינן מלבנים? חצר או בחפשו צורות הנדסיות ב 

 


