
 משחקים העובדים על הבנת השיטה העשרונית

                    ג'-כיתות א' –חיבור בסיסי  –( משחק ההמרה 1

 ציוד: 

מתמטיקה    קנויים או עשויים מקרטון )באביזרים של רוב הסדרות ללימוד 10בדידי בסיס 
 עשויים מקרטון( 10בכיתה ב'  ישנם בדידי בסיס 

אפשר וכדאי לגוון את המשחק ע"י כך שמשתמשים בגפרורים מאוגדים לעשרות בעזרת 
 גומיות. 

 6 – 1קוביית משחק 

 2-5מספר משתתפים: 

 בהתאם למספר )או גפרורים בודדים( לפי התור, מטילים את הקוביה ולוקחים בדידי יחידות 

 יחידות, אפשר להמיר אותן לעשרת אחת. 10במידה ואוספים 

  50-מנצח:  הראשון להגיע ל

 הערות למורה/הורה: 

( בפעם או פעמיים הראשונות שמשחקים את המשחק, כדאי לתת לילדים לשים לב 1
יחידות לעשרת. כך הם ילמדו את הסיבות לכך שההקבצה  10בעצמם לכך שאפשר להמיר 

 לעשרת כדאית ויעילה. 

 כדי ליצור סיטואציה שתעודד למידה זו אפשר:

מש בפחות מדי יחידות, כך שכאשר הן נגמרות הילדים ירגישו בצורך להמיר להשת - 
 אותן אם הם רוצים להמשיך את המשחק 

באמצע המשחק אפשר לבקש מהשחקנים לבדוק כמה הם אספו בינתיים.  אלה  -
שכבר המירו את היחידות שלהם יוכלו לומר במהירות כמה יש להם, ואלה 

ספור, דבר שייקח יותר זמן. חשוב לדבר על שברשותם הרבה יחידות יצטרכו ל
 היעילות של ההמרה. 

-( מדי פעם לאורך המשחק שואלים כל אחד כמה בדידים לבנים חסרים להם כדי להגיע ל2
 . בצורה כזאת מאפשרים למשחק לעסוק גם בחיסור.50



 ג'-כיתות ב' – 100עד  –( משחק ההמרה 2

רטון )באביזרים של רוב הסדרות ללימוד קנויים או עשויים מק 10ציוד: בדידי בסיס 
 עשויים מקרטון( 10מתמטיקה בכיתה ב'  ישנם בדידי בסיס 

בשני צבעים. קובעים איזו קוביה מתייחסת לעשרות ואיזו מתייחסת  6 – 1קוביות  משחק  2
 לאחדות

 2-5מספר משתתפים: 

 י הקוביות. לפי התור, מטילים את שתי הקוביות ולוקחים יחידות ועשרות על פי צבע

 יחידות בשורה, אפשר להמיר אותן לעשרת.  10במידה ואוספים 

 מנצח:  הראשון להגיע למאה.  

 הערות למורה/הורה: 

-מדי פעם לאורך המשחק שואלים כל אחד כמה בדידים לבנים חסרים להם כדי להגיע ל
100 . 

 

 ג' –כיתות ב'  –( לכסות את המאה 3

 לכל משתתף.ת, בדידי יחידות ועשרות 10ציוד: לוח מאה מבדידי בסיס 

 6 – 1קוביית משחק         

 2-5מספר משתתפים: 

 מהלך המשחק:

ומניחים אותן  10לפי התור, מטילים את הקוביה, לוקחים מספר זה של יחידות בסיס 
 אחת אחרי השנייה על לוח המאה. 

 מנצח:  הראשון לכסות את כל הלוח.

ים כל אחד כמה בדידים לבנים חסרים כדי לכסות מדי פעם לאורך המשחק שואל :הערות
 את לוח המאה.

 גירסה שנייה: לשחק את המשחק עם לוח מאה מודפס, ולצייר איקסים לפי הטלת הקוביה.



 ג'-כיתות  ב' – חיסור –( משחק ההמרה 4

קנויים או עשויים מקרטון )באביזרים של רוב הסדרות ללימוד  10ציוד: בדידי בסיס 
 עשויים מקרטון( 10בכיתה ב'  ישנם בדידי בסיס מתמטיקה 

בשלב ראשון של משחקי החיסור, אפשר להשתשמש באוגדנים של גפרורים במקום בבדידי 
. בצורה כזאת  האפשרות לפרוט עשרת לעשר יחידות ברורה יותר, מה שיאפשר 10בסיס 

ם בדידי לילדים לנצל את הניסיון שלהם עם גפרורים כשהם באים לשחק את המשחק ע
 . 10בסיס 

 6 – 1קוביית משחק 

 2-5מספר משתתפים: 

 אוגדנים של עשרה גפרורים( 5בדידי עשר )או  5הכנות: כל משתתף מקבל 

לפי התור, מטילים את הקוביה ומורידים בדידי יחידות בהתאם למספר. במידה ואין מספיק 
 ות.עשר יחיד-בדידי יחידות כדי להוריד כמות זו, ממירים בדיד עשר ב

, חשוב לתת לילדים את ההזדמנות 10הערות: כשמשחקים את המשחק עם בדידי בסיס 
 10-להגיע בעצמם לאפשרות שאם אין להם מספיק יחידות ביד, יוכלו לפרוט את העשרת ל
יחידות.  ייתכן שיגיעו לרעיון באופן עצמאי, מבוסס על ניסיון חיים, על כך ששיחקו את 

או על כך ששיחקו את משחק החיסור קודם לכן אם  משחקי החיבור מספיק פעמים,
אפשר לשאול 'מה למדת ממשחקי ההמרה  אוגדנים של גפרוריים. גם התיווך שלכם חשוב:

ששיחקת בעבר?'. אם הם אומרים שאי אפשר להוריד בגלל שאין מספיק יחידות, שואלים 
ידה ומשחקים 'כמה יש לך ביד? האם זה יותר מהמספר שמראה הקוביה או פחות?'(. במ

 את המשחק בכיתה, ילדים יכולים ללמוד שזוהי אפשרות מצפייה בחבריהם. 

 (place-value mats( משחקי המרה בליווי לוחות ערך המקום )5

ציוד: בנוסף על הציוד הרגיל, לכל ילד.ה יש לוח ערך המקום שעליו מניחים את בדידי בסיס 
ת, מחזירים אותן לקופה ומניחים עשרת יחידות במקום היחידו 10העשר. כאשר מצטברים 

 במקום העשרות. 

הערה: זוהי הקדמה מוחשית למשמעות של ערך המקום בשיטת הספירה שלנו  
 שמתבססת על משחקי ההמרה והופכת את השיטה להגיונית וברורה.  

 

 


