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לשונות גאולה4
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לשונות גאולה4
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קערת פסח 
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עשר מכות מצרים
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?מה נשתנה הלילה הזה 



ּצֹות  ת ַהּמַ ִזים אֶׁ מוּרֹות אֹורְּ ְּ ַמּצֹות ש  ת לְּ ֶׁ ֵבית ֲחרש  ָסאֹותּבְּ ֻקפְּ ְּ ּבְּ ּ ה סוִּייםִמש  ָ : לֹוש 

ָסה ּה ֻקפְּ ֵּש  ּבָ י ֶׁ ָסה, ַמּצֹות2ש  ּה ֻקפְּ ֵּש  ּבָ י ֶׁ ָסהַמּצֹות 5ש  ֻקפְּ ּה וְּ ֵּש  ּבָ י ֶׁ .ַמּצֹות10ש 

ָסאֹותַמּצֹות 45רֹוִני ָקָנה . 1 ֻקפְּ ל . ֵמאֹותֹו סוּיּבְּ ֶׁ ה סוּי ש  ֵאיזֶׁ ָסאּבְּ ֹותֻקפְּ

ּצֹות ת ַהּמַ זוּ אֶׁ ?ָארְּ

ָתה . 2 ָנה ָקנְּ ָסאֹותַמּצֹות 36ּדָ ֻקפְּ ל . ֵמאֹותֹו סוּיּבְּ ֶׁ ה סוּי ש  ֵאיזֶׁ ָסאֹותּבְּ ת  ָא ֻקפְּ זוּ אֶׁ רְּ

ּצֹות ?ַהּמַ

ֱארֹז ַרק . 3 ר לֶׁ ָ ש  פְּ אֶׁ ֶׁ ל ַמּצֹות ש  ֶׁ ר ש  ּפָ ָסאֹותַהִאם ֵיש  ִמסְּ ֻקפְּ ֶׁ ּבְּ לֹא 10ל ש  ָסאֹותוְּ ֻקפְּ ּבְּ

ל  ֶׁ ל 5ש  ֶׁ ?2אֹו ש 

2מתמטיקה 

ֵחָקה ֹשַ ֱאיֹוִזים נְּ ּבֶׁ

ָאִחיו ָחד ִחידֹות לְּ ֱאיֹוִזים וְּ ֵחק  ּבֶׁ ֹשַ ן מְּ :  ּדָ

דֹול ֵמ  וִּתי ּיָ ש  רְּ ּבִ ֶׁ ר ָהֱאיֹוִזים ש  ּפַ ָקָטן ִמ 20-ִמסְּ . 30-וְּ

ל  ֶׁ בוּצֹות ש  קְּ ת ָהֱאיֹוִזים ּבִ ר אֶׁ ּ לֹא 3ִאם ֲאַסּדֵ ֲארו ָ ּ ָיִדי ֱאיֹוִזיםִיש  .  ּבְּ

ל  ֶׁ בוּצֹות ש  קְּ ת ָהֱאיֹוִזים ּבִ ר אֶׁ ּ 5ִאם ֲאַסּדֵ ֲארו ָ ּ . ֱאיֹוִזים2 ִלי ִיש 

ה ֱאיֹוִזים ֵיש  ִלי  ּמָ ?ּכַ



אורזים מצות
.י מצות לקראת החי"ק75הזמין משלוח של " חופים"מלון 

.עלות המשלוח היא בהתאם למשקל המארז

.40₪י הוא "ק4עלות משלוח מארז במשקל עד 

. 63₪י הוא "ק7עלות משלוח מארז במשקל עד 

באילו מארזים כדאי למלון לבקש לארוז את המצות 

? כדי לשלם את מחיר המשלוח הנמוך ביותר

5מתמטיקה 

?ארבע מי יודע
. ניתן לבנות שברים שונים1,2,3,4בעזרת כרטיסי המספרים 

.בחרו מספר אחד כמונה ומספר אחר כמכנה, בכל פעם

?ניתן לבנות בעזרת כרטיסים אלו1-כמה שברים קטנים מ
השונים  , ַהֲחִליפוּ את המספרים על יבי הכרטיסים במספרים אחרים

?ניתן לבנות1-כמה שברים קטנים מ. זה מזה

ובנו מהם שברים ( 'וכד, 6, 5)בחרו מספר אחר של כרטיסים 

?כמה שברים הצלחתם לבנות? כמה כרטיסים בחרתם. 1-קטנים מ

?מהי? האם הצלחתם לזהות חוקיות
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שולחן ליל הסדר 
שולחן ליל הסדר

משפחת כהן ישבו סביב שולחן עיול לחיוי את ליל הסדר 

:ידוע ש

.דודה רותי ישבה ליד אמא. התינוק ישב בין אמא לאבא. סבא ישב ליד סבתא

?מהו סדר הישיבה של משפחת כהן סביב השולחן. ודוד שלום לא ישב ליד סבא

?האם יש אפשרויות ישיבה נוספות

3מתמטיקה 

שי לחי 
החליטה אביבה להכין לאמה צמיד לפי דים מסוים , כוון שלא ניתן לצאת לכבוד החי 

. שורות10-היא סיימה להשחיל חרוזים ב

(. ציירו חרוזים ריבועיים ועיולים)11-המשיכו את הדים והשלימו את השורה ה

.הסבירו כיצד היעתם לתשובה? 16-כמה חרוזים ריבועיים יהיו בשורה ה

חרוזים ריבועיים יילתה אביבה שאזלו החרוזים העיולים 66לאחר שהשחילה 

?כמה שורות הספיקה להשחיל. ועליה לקנות עוד

. ? כמה שורות היו בצמיד. חרוזים עיולים25בצמיד המוכן של אביבה היו 

?האם יש אפשרות נוספת


