תכנית לימודים – חשבון כיתה א'

עמ' 1

הכרת המספרים
היכרות עם אמצעי המחשה
הכרות עם המספרים 0-10
הכרות עם המספרים 11-20
סימני יחס
ישר המספרים
הכרת העשרות השלמות
הכרת המספרים עד 100
מספר זוגי מספר אי-זוגי
הכרת החצי

פעולות
חיבור
משמעות פעולת החיבור
איך פותרים תרגיל חיבור
מחוברים וסכום
חוק החילוף בחיבור
האפס בחיבור
האחד בחיבור
חיבור שני מספרים חד ספרתיים
חיסור
משמעות פעולת החיסור
איך פותרים תרגיל חיסור
חיסור ממספר בעשרת השנייה )עם פריטה(
חיבור וחיסור
הקשר בין החיבור לחיסור
חיבור וחיסור תרגילי שרשרת
משוואות פשוטות
חיבור וחיסור בעשרות שלמות
חיבור וחיסור דו ספרתי עם חד ספרתי )ללא פריטה(
חיבור וחיסור עד ) 20ללא המרה(

כפל
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עמ' 2

בעיות כפל מציור לתרגיל
חישוב התוצאה לתרגיל הכפל
חילוק
חילוק להכלה
חילוק לחלקים

בעיות מילוליות
בעיות מילוליות חד שלביות
בעיות מילוליות בנושא כסף ועודף
חיפוש שיטתי של אוסף אפשרויות בבעיות

גיאומטריה
מדידת אורך
השוואה ישירה
השוואה עם מתווך
מדידת אורכים בעזרת יחידות מידה שרירותיות
מדידה בעזרת סנטימטר 1
מדידה בעזרת סרגל
הקטע הישר הוא המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות
מדידת אורכים של קווים שבורים
מדידת אורכים של היקפים למצולעים
מדידת זמן
קריאת שעון מחוגים בשעות שלמות
קריאת שעון מחוגים בחצאי שעות
חישובי זמן בשעות שלמות )מבלי לעבור את (12
קווים ומצולעים
קו ישר וקו עקום
קו שבור למול הקו העקום
קו שבור סגור וקו שבור פתוח
קו עקום סגור וקו עקום פתוח
קו שבור  /עקום – סגור  /פתוח
מצולעים
בנית מלבן
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עמ' 3

בנית ריבוע
העתקת שיקוף
העתקת שיקוף על ידי מראה ועל ידי גזירה
קו השיקוף בהעתקת שיקוף
תכונות העתקת שיקוף
צורות בעלות סימטריה שקופית
העתקת הזזה
דגמים שנוצרו על ידי הזזה
תכונות העתקת הזזה
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