








































מחיר כל כדור 20 ₪ כדורים חכמים                      
וחברה  שפה  חשבון,  משחקי  לאגודלים?  מתחת  יצא  מה  הכדור,  את  תופסים 

בסדרת הכדורים החכמים. הוראות משחק מצורפות לכל כדור.

כדור צורות כדור המספרים 
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ְלָדִנֵּיאל ָהיּו 19 ְׁשָקִלים.

ָּדִנֵּיאל ָקָנה ַּכּדּור ִּב-12 ְׁשָקִלים 

ּוְמכֹוִנית ְּב-6 ְׁשָקִלים.

ַּכָּמה ֹעֶדף ְיַקֵּבל ָּדִנֵּיאל?   

ָעֶבה ַּכָּמה ֹעֶדף ְיַקֵּבל ָּדִנֵּיאל?   ּוְמכֹוִנית ְּב-6 ְׁשָקִלים.ָּדִנֵּיאל ָקָנה ַּכּדּור ִּב-12 ְׁשָקִלים ְלָדִנֵּיאל ָהיּו 19 ְׁשָקִלים.

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַמאָיה 8 ֲעֵצי 

ַּתּפּוִזים, 3 ֲעֵצי ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות ַו-5 

ֲעֵצי ְקֵלֶמְנִטינֹות. 

ַּכָּמה ֲעֵצי ְּפִרי ֶּבָחֵצר ֶׁשל 

ַמאָיה?

 ₪ 139 519198 - כובע הקסמים - אתה שואל הכובע פותר   
הכובע מאפשר, דרך משחק, משוב לכל שאלה, משלשלים  את הקלף דרך החריץ 

העליון בכובע, הקלף מתהפך ונפלט בתחתית הכובע עם התשובה.
קלפים.   25 מארז  בכל  ובשפה,  בחשבון  קלפים  מארזי  הכובע  עם  לרכוש  ניתן 

לבחירתכם שישה מארזים:
519463 - תרגילי כפל וחילוק                    25 ₪
519459 - בעיות מילוליות בחשבון                25 ₪ 
519461 - קלפי לשון - זיהוי אות פותחת           25 ₪ 
519462 - קלפי לשון - זיהוי אות סוגרת            25 ₪
519464 - קלפי לשון - הפכים                   25 ₪
519460 - קלפים מחיקים ליצירת שאלות ותשובות    20 ₪

 

מבצע!
₪ 199

כובע + 4 מארזי 
קלפים לבחירתכם

₪ 69 קוביה צבעונית עם כיסים                305413
גודל כל פאה 15 ס״מ. קוביה מספוג מצופה בבד עם כיסים שקופים. ניתן להחליף 
את הכרטיסיות על פי הנושא הנלמד: אותיות, סימני ניקוד, משפחות מילים, חגים 

ועונות, הבעות פנים,  ועוד. 
מארז כרטיסים לקובית כיסים                     25 ₪

8

305126 קופסת חיבור מפוצלת                   25 ₪
לתרגול חיבור וחיסור עד 20. משקשקים את הקופסה.

מרימים בכל פעם את אחד המכסים ומשלימים לעשרים.

מבצע!
קוביה צבעונית  49 ₪

מודלים ומשחקים להמחשת המבנה העשרוני ופעולות חשבון 

חדש

305225 עץ החרוזים חיבור וחיסור עד 10                               20 ₪  
משקשקים את העץ, מונים את החרוזים. כמה חסר לעשר? מסובבים את העץ – 

התוצאה בצד השני.
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