את הרחבה המתמטית ניתן למקם בחצר בית הספר  ,במבואה ובחללי בית הספר.
הרחבה כוללת  :שטיחי חשבון ,לוחות קיר פעילים ,משחקי אסטרטגיה ועוד.

שטיח דמקה

חדש ובמבצע!

שטיח דמקה ענק בגודל  3*3מטרים.
השטיח מברזנט עמיד לגשם ולשמש.
לשטיח מצורפות  24אבני משחק
ענקיות בקוטר  20ס"מ ושק אחסון.

690

₪

בלבד

חדש ובמבצע!

590

שטיח שח-מט

₪

בלבד

שטיח שח-מט ענק בגודל  2*2מטרים.
השטיח מברזנט עמיד לגשם ולשמש.
לשטיח מצורפים כרטיסים גדולים,
בגודל  25ס"מ ,מצופים בקפסולציה
ועליהם תמונות חיילי המשחק.

חדש ובמבצע!

690
49

טנגרם ענק

₪

בלבד

בנוי מ  7חלקי ספוג מצופים בברזנט
בתוך מסגרת בגודל 1:20*1:20
ליצירת רבוע שלם ולבניית דגמים
שונים בעזרת כרטיסי הדגם.

פרטים נוספים באתר יסוד ובקטלוג יסוד המלא
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03-5587990

הבנה והמחשה של גופים ,תכונות והגדרות מילוליות תוך כדי בנייה ומשחק!
במחירי השקה מיוחדים!

חדש ובמבצע!

למזמינים  5משחקים
השישי בחינם!!!

משחק גופים ופריסות
לוטו לשישה ילדים
המשחק מסייע בלימוד נושא הגופים על
כל מרכיביו :זיהויים ,הכרת תכונותיהם
וההגדרות המילוליות שלהם.
(על פי תכנית הלימודים לכתות ב,ד,ו)
עריכה מדעית ד"ר ג'וני אוברמן
ששת לוחות המשחק ו  54כרטיסי
הפתרונות ממפל עבה ואיכותי.

גיאומטריקס הנדסי
ערכה מודולרית (בת  330חלקים)
המאפשרת בניית צורות הנדסיות ובניית
גופים תל מימדים.
בערכה מוטות באורכים ובצורות שונות,
כדורים מחברים ו  40כרטיסי דגם.

מחיר₪ 189 :

קוביות סומה

מחיר₪ 99 :

משחק בנייה כלל עולמי בן  7חלקים
חלקי הקוביה עשויים מעץ ממוחזר
נעים למגע .מימדי הקוביה , 6.5*6.5*6.5
מגיעה בקופסת פלסטיק שקופה כולל
מכסה.
מתאים מגיל 99 - 5

מחיר₪ :

חדש ובמבצע!

 2כרזות ב70 -
בלבד

חדש!

₪

 14גופים מעץ ממוחזר
לתלמיד

כרזות גופים
צמד כרזות לאפיון גופים
כל כרזה בגודל  70*50ס"מ.
באחת תכונות הגופים ובשנייה
לוח פתוח למילוי על ידי התלמיד
בעזרת טוש מחיק.

ערכה מורחבת להכרת הגופים.
בערכה  14גופים בגובה ממוצע של  5ס"מ.
מומלצת לתלמידים מכתה ב ואילך
ומתאימה למשחק לוטו גופים ופריסות.

מחיר₪ 89 :

מחיר כל כרזה₪ 39 :

להזמנה ולפרטים נוספים:
למשרד ,03-5587990 :אורי052-3407547 :
או במיילsigal@yesod.co.il :
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בסיס  10מגנטי לתלמיד
ולקבוצה

חדש!

בסיס  10מגנטי מודפס ביחס של אחד לאחד.
בערכה 25 :אחדות (בגודל  1*1ס"מ)
 12עשרות (בגודל  10*1ס"מ)
 12מאות (בגודל  10*10ס"מ)
 5אלפים
מתאים לעבודה על לוחות מגנטיים אישיים
ועל לוח הכתה.

מחיר₪ 99 :

חדש!

רצועות שברים מגנטיים
להדגמה
 51רצועות מגנטיות צבעוניות של שברים
פשוטים .אורך השלם ממנו נגזרים כל
השברים –  1מטר בגובה  10ס"מ.
להמחשת נושא השבר ,הרחבה וצמצום ,
חיבור וחיסור שברים.
השברים במארז 1 :שלם1/2,1/3,1/4,
.1/5,1/6,1/8,1/10,1/12,

מחיר₪ 189 :

חדש!
שעון שברים מגנטי
הדגמת שברים בדרך מעניינת בשילוב
השעון האנלוגי .בערכה :עיגול שעון אנלוגי
מגנטי 13 -ס"מ 63 ,מגנטים צבעוניים.
לדוגמא :שלם= 60דקות 30=1/2 ,דקות,
 15=1/4דקות 5 =1/12 ,דקות.
ניתן להשתמש בחלקי השברים בנפרד
להכרת נושא השברים גם בדרך מיוחדת
בהשוואה לשעון אנלוגי.

מחיר₪ 99 :
להזמנה ולפרטים נוספים:
למשרד ,03-5587990 :אורי052-3407547 :
או במיילsigal@yesod.co.il :
www.yesod.co.il

sigal@yesod.co.il

רחוב החופר  ,34חולון

03-5587990

