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ונקבה 1: זכר פעילות

להם? מתאים שם מספר איזה ובנקבה. עצם בזכר שמות לפניכם

היעזרו בדרך הבאה.

יקר/יקרה). חזק/חזקה, (קטן/קטנה, עצם שם תואר שם לכל הוסיפו .1

בזכר או בנקבה. הוא העצם קבעו אם שם .2

הנתונות. משתי האפשרויות המספר המתאים שם את סמנו .3

אבנים. אחת; חמש אבן  - אבנים דוגמה: 5  

תואר  מין שם מוסיפים המספר שמות עצם שם

זכר גדול     קרון קרונות  עשר / עשרה 10

נקבה גדולה משפחה  / שישה שש משפחות 6

נר ארבעה / ארבע נרות 4

משפטים  שני / שתי  משפט 2

שלושה קבוצה / 3 קבוצות שלוש

שמונה שנה שמונה/ שנים  8

ציפור חמש / חמישה ציפורים 5

חבר שתיים שניים / חברים 2

חמישה לוח / חמש 5 לוחות 

שלושה  בית / בתים  שלוש 3

תשע / תשעה עיפרון עפרונות  9

שבעה  צומת / צמתים  שבע 7

אבנים שמונה / שמונה אבנים 8

הפתעות  שני / שתי  הפתעה 2

עמוד חמש / חמישה עמודים 5

זכר מסוכן         
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חידות :2 פעילות
/נקבה). (זכר במין המתאים המספר שם כתיבת על הקפידו הבאות במילים. השאלות על ענו

הכתובות למטה. בתשובות תוכלו להציץ

א חידה

לתמנון? יש זרועות כמה
 

ב חידה

העברי? בא"ב יש אותיות כמה
 

ג חידה

אלפים? בעשרת יש אפסים כמה
 

ד חידה

חודשים?  תריסר כמה הם
 

ה חידה

יש לחרקים?  כמה רגליים
 

ו חידה

(שחורות ולבנות)? השחמט יש בלוח משבצות כמה
 

ז חידה

גולף? במגרש יש בורות כמה
 

ח חידה

כדורגל? קבוצה במשחק משתתפים בכל שחקנים כמה
 

ט חידה

ה־ המאה שייכת? 2006 שנת מאה לאיזו
 

י חידה

העיוורים)? (כתב ברייל בכתב יש סימנים כמה
 

יא חידה

מטר. מטרים? 4 ורוחבו מטרים 4 שאורכו חדר של השטח מהו
 

יב חידה

בן ודני בת 17, גלית תאומים. היום ודני גלית
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מעניינות עובדות :3 פעילות
כמה עובדות מעניינות. לפניכם

את המספרים במילים. כתבו
בנקבה. בזכר או עצם הוא שם והאם למנות, העצם שצריך שם קודם מהו חשבו

לארצות- השייכות המדינות כסמל לחמישים חמישים כוכבים, יש ארצות-הברית דגל על א.

מן אחת לכל ולבנים - פס אדומים 13  פסים וכן הברית,

של אמריקה. ארצות-הברית את המדינות שייסדו

ו-21 מטרים 6 היה בעולם ביותר הגבוה של הג'ירף גובהו ב.

סנטימטרים.  

באנטרקטיקה: הקרה ביותר בעולם נרשמה הטמפרטורה ג.

מתחת לאפס. צלזיוס  57 מעלות

עצמות. לאדם מבוגר יש 206 ד.

מיתרים. יש 6 לגיטרה ה.

צלעות.  8 במתומן יש ו.

טון. של פיל הוא בין 3 ל-7 משקלו ז.

סנטימטרים. עד 4  עבה: 2  עורו  

חודשים. כ-22 נמשך הפיל נקבת של היריון  
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במספרים ניבים :4 פעילות
במשפט). משובצים מהם (חלק שמות במספרים שיש בהם ופתגמים ניבים/ביטויים לפניכם

המספרים במילים. כתבו את א.
הפתגמים. ואת את הביטויים הניבים, את פרשו ב.

העץ. (10) על מ- ביד (1) ציפור  טובה .1

חסדים. גמילות העבודה ועל על התורה, על עומד: דברים העולם (3) על .2

עיניים. (4) ב ההורה עם לדבר למורה חשוב .3

ב (2) ראשים. החבל את אחז הוא .4

.(1) מן ה (2) טובים ה .5

עבר (7) מדורי גיהינום. השבוי .6

.(1) רגל על הפרק את למדנו .7

(2) חתונות. רוקד על הזה האיש .8

.(1) פה  כולם הסכימו .9

עיניים. (7) החבילה ב נועה השגיחה על .10

.(1) כגוף פעלו הנערות .11

מים. טיפות (2) לזה כ דומים זה אלה אחים .12

במספרים שירים :5 פעילות
במילים. המספרים השלימו את ידועים. מתוך שירים משפטים לפניכם

יש... לי אצבעות .1

בום... בם בים לדרך, יצאו חברים .2

... שטה, מפרשיה דוגית .3

,_ , , ההר, מאחורי .4

גמדים... ישבו  שם

שלי פינות... לכובע .5


