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 מה שנשאר...

  יה צבעוניותיד עם לוחיות מנ -פעילות לכיתות ג 

 

 The Super Source, by Cuisenaire, 1996מתוך:  מעובד

 

 מספר משתתפים 

 משחק לשני משתתפים 

 ציוד נדרש

 ריבועים צבעוניים או כל פריט מנייה אחר 

 היקובי 

 מטרת המשחק

 המשחק. להשיג מספר גבוה יותר של ריבועים צבעוניים בסיום 

 מהלך המשחק

 ריבועים צבעוניים. 37עורמים ערימה של  .1

 שורותקובייה כדי לדעת כמה  מטילהשחקן הראשון מחליטים מי הראשון לשחק.  .2

 הריבועים הצבעוניים. 37שוות אורך עליו להרכיב מכל 
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 דוגמה

 5 את המספר הקובייה הראתה. 

  הריבועים הצבעוניים 37 -שוות אורך משורות  5השחקן הראשון מסדר . 

  .ריבועים 7 - כל שורהב

 .(1)איור ריבועים  2נותרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלומר:

 

                                                             

   

 37:  5=  7( 2)שארית                                    

 
ריבועים  2הדוגמה ייקח  על פי השחקן הראשון לוקח אליו את הריבועים שנשארו. .3

 צבעוניים.

על השולחן.               המשתתף השני מתחיל את תורו עם הריבועים הצבעוניים שנותרו .4

על פי המחלק  הוא מטיל קובייה ויוצר שורות שוות בעזרת הריבועים שנותרו במשחק

 ריבועים צבעוניים. 35ל פי הדוגמה נותרו על השולחן ע .שהוגרל בקובייה הפעם

 המשחק נמשך עד שכל הריבועים הצבעוניים נלקחו על ידי המשתתפים. .5

 הוא המשתתף שברשותו מספר הריבועים הצבעוניים הגבוה יותר. המנצח .6

 מספר השורות

 מספר הריבועים שנשארו מחוץ לשורות

 מספר הריבועים הצבעוניים בכל שורה

 1איור 
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 הרחבה ושיח בעקבות המשחק

 טבלה הבאה:ללהכניס את התרגילים שביצעו  יםתבקשמהילדים 

 5שארית  4שארית  3שארית  2שארית  1שארית  0שארית 

      

      

      

      

      

 

 שאלות לשיח ודיון כיתתי:

  גיליתם?איזו חוקיות 

 ?לאילו מספרים הצלחתם ליצור שורות ללא שארית בכלל 

  שורות או  5? שורות 4שורות ללא שארית בכלל? ומה לגבי  3לאילו הצלחתם ליצור

6? 

  (?1לאילו מספרים היו תמיד שאריות )לא כולל המספר 

 ?לאילו מספרים יש אפשרויות רבות לסידור בשורות ללא שארית 

 ו מספרים אלו?מה קרה במשחק כאשר חולק 
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