שברים עשרוניים  -יחידות 1-2
לוח מספרים
בצד ימין למטה נבחר בחיצים הראשונים כך שיהיה כתוב  2במקום .0
העמודה הימנית היא עמודת המאיות ,העמודה אחריה היא עשיריות לאחר מכן יחידות והעמודה הרביעית
היא עשרות .לחיצה על הלבנים בראש העמודה מוסיפה את הלבנים ללוח המספרים .בצד ימין יופיע המספר
העשרוני שמיוצג על ידי הלבנים בלוח המספרים.
יש אפשרות לעשות המרה כשמעבירים לבנה מעמודה אחת לסמוכה לה  -הלבנה תתחלק ל־ 10חלקים
שווים .אם נקיף  10לבנים בעמודה אחת בעזרת העכבר  -נקבל את הלבנה הסמוכה הגדולה ממנה.
משימה — לייצג מספרים עשרוניים בלוח.

לפעילות

חיבור וחיסור עשרוני  -יחידה 5
משחק עם לבני 10
בתחילה יש ללחוץ על החיצים של המלבן מתחת לתרגיל ,כך שיופיע המספר  2במקום המספר .1
הוראות לפתרון תרגילי חיבור  -מחברים את לבנים .אם בעמודה התקבלו יותר מ־ 10לבנים — יש להמיר:
מקבצים  10לבנים ומקיפים אותם בעזרת העכבר 10 .הלבנים יתקבצו ותתקבל הלבנה שגדולה מהם פי
 .10יש להעביר את הלבנה שהתקבלה לטור המתאים .למשל :אם קיבצנו  10מאיות  -נקבל עשירית ויש
להעבירה לעמודת העשיריות וכך ממשיכם עד לפתרון התרגיל.
הוראות לפתרון תרגיל חיסור  -אם מניחים לבנה אדומה על לבנה כחולה – הלבנה נעלמת .כך מחסרים
בכל עמודה עד שיישארו רק לבנים כחולות ..אם מספר הלבנים האדומות בעמודה גדול ממספר הלבנים
הכחולות ,יש לעשות המרה ,כלומר ,להעביר לבנה מהעמודה הסמוכה הגדולה יותר .הלבנה תתפרק
ל־ 10לבנים קטנות יותר ואפשר יהיה להמשיך את החיסור .כדי לקבל תרגיל חדש יש ללחוץ על המלבן
האפור התחתון.
משחק חשיבה
המטרה לשבץ בכל עיגול מספרים כך שיהיו בכל עיגול שלושה מספרים שסכומם .3
עיגול שסכום שלושת המספרים בו שווה  ,3משנה את הצבע שלו.
המספרים השחורים ניתנים להזזה ויש לשבץ אותם בעיגולים ,המספרים הכחולים קבועים ואי אפשר לשנות
את מיקומם.
לחיצה על המקש האפור התחתון תעביר למשחק חדש.
משחק לתרגול פעולת חיסור שברים פשוטים ועשרוניים
בתפריט התחתון יש לבחור את תחום המספרים .נסמן את ( decimalsשברים עשרוניים) או fractions
(שברים פשוטים).

המשימה :להשלים במשבצת הריקה את ההפרש בין המספרים משני צידי המשבצת הריקה.
(מחסרים את המספר הקטן מהגדול ),לוחצים על מקש ה־ .ENTERאם התשובה נכונה  -המספר ייצבע
והסמן יעבור למשבצת הריקה הבאה.
אם התשובה שגוייה  -המספר יימחק ויש לחשב שנית את ההפרש.
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ריצופים  -יחידה 11-12
צורות הפלא
בלחיצה על המצולע הוא נכנס ללוח .אפשר לקחת כל מצולע מספר פעמים ,לגרור אותו על הלוח וליצור
ריצוף .ניתן לסובב את המצולע על ידי לחיצה עם העכבר על אחד הקודקודים שלו .ניתן לשכפל את המצולע
על ידי לחיצה המקש מתחת למצולעים בתפריט.
אפשר ליצור ריצוף גם ממספר מצולעים ולא רק ממצולע אחד.
אם רוצים למחוק מצולע — יש לגרור אותו לפח האשפה הנמצא בלוח בפינה הימנית.

לפעילות

מדידת זמן  -יחידה 33
על ידי הזזת המחוגים בשעון אפשר לשנות את השעה או על ידי לחיצה על החיצים מתחת לשעוון הדיגיטלי.
כל שינוי ייראה בשני השעונים.
אפשר להיעזר בשעונים בעבודה ביחידה.

אחוזים  -יחידה 35
משמעות האחוז
בתפריט התחתון יש להגדיר את המשימה.Name ,Show ,Explore :
 - Exploreהתלמיד צובע משבצות כרצונו ורואה את אחוז הרבוע הצבוע ,לפי מה שביצע .וכך הוא יכול לגלות
וללמוד את הקשר בין מספר המשבצות הצבועות לאחוז.
 - Showמוצג אחוז הרבוע הצבוע והתלמיד צריך לצבוע את מספר המשבצות המתאים לו .אם צבע נכון
יתקבל משוב .אם לא צבע נכון  -לא יהיה משוב ,אבל יופיע אחוז החלק הצבוע ,כך שהתלמיד יוכל לתקן
את צביעתו.
בשתי האפשרויות הראשונות התלמיד יכול לבחור ביותר משלם אחד ,לפי הצורך ,על ידי לחיצה על החיצים
הנמצאים מתחת לרבוע הגדול.
 - Nameהתלמיד צריך לזהות ולכתוב במשבצת הריקה את אחוז הרבוע הצבוע .אם ענה נכון יקבל משוב
כתוב בכחול .אם טעה יקבל משוב כתוב באדום.
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