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 :צלעות 15-ו קדקודים 6 ובו גרף לפניכם .1

 

...) תרצו אם, אחד בצבע ותהצלע כל את לצבוע גם מותר. (באדום וחלק בכחול מהצלעות חלק צבעו

 המשושה של אחד מקדקוד מגיעה שלמה צלע! צלעות חלקי ולא שלמות צלעות לצבוע יש - מאד חשוב

 .שלו אחר לקדקוד

 ? ____________כחולות צלעותיו שכל כלומר, כחול משולש קיבלתם האם -

 ? ____________אדומות צלעותיו שכל כלומר, אדום משולש קיבלתם האם -

 ?______אדום משולש ולא כחול משולש לא קיבל לא מהם מישהו האם – חבריכם את שאלו -

. אדום משולש ולא כחול משולש לא יתקבל שלא כך ואדום בכחול הבא הגרף צלעות את לצבוע נסו .2

 ).נסיונות עוד לכם לאפשר כדי פעמים כמה מצוייר הגרף(

 

   

 

 

 ?_________הצליח מחבריכם מישהו האם?_____________ הצלחתם האם

 

 

 :אדום משולש ולא כחול משולש לא יהיו לא שבה צביעה תיתכן האם נבדוק הבה
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 ? _______קודקוד מכל יוצאות צלעות כמה •

 צלעות 3 שאין כזו בצורה, ובאדום בכחול מהקודקוד שיוצאות הצלעות את צבעו. קודקוד בחרו •

?  ___ אפשרי זה האם. אדום בצבע צלעות 3 אין וגם, כחול בצבע

 ?__________________________________________________________מדוע

 

 

 

 

 

 

, כחולות צלעות 3 או: צבע באותו צלעות 3 לפחות אחד מקודקוד יוצאות תמיד: מסקנה

 . אדומות צלעות 3 או

 

 : 2 שלב

 . באדום אותן וצבעו ממנו היוצאות צלעות 3-ב בחרו. 'א באות אותו וסמנו קודקוד בחרו •

 . 'ד-ו' ג' ב באותיות הצלעות של השניים הקצוות את סמנו •

 .בעיפרון' ד'ג'ב המשולש צלעות על עברו •

 

 

 

 

 ? __________מיהו?_____ אדום משולש נוצר האם, באדום' ג-'ב צלע את נצבע אם •

 ? __________מיהו? _____ אדום משולש נוצר האם, באדום' ד-'ג צלע את נצבע אם •

 ? __________מיהו? _____ אדום משולש נוצר האם, באדום' ב-'ד צלע את נצבע אם •

           ? אחד בצבע הצבוע משולש נוצר עדיין האם, באדום' ד'ג'ב מהמשולש צלע אף נצבע לא אם •

 ?____________  צבע באיזה?___________ מיהו

 

 

 מסקנה        

 

 

   

 

 צלע לפחות יש אם

 אדומה אחת

 אז' ד'ג'ב במשולש

  בצבע משולש נוצר

_________ 

 צלע אף אין אם

 אדומה אחת

 אז' ד'ג'ב במשולש

  בצבע משולש נוצר

_________ 

  !כחול משולש או, אדום משולש או, משולש נוצר תמיד: מסקנה
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 כך ואדום בכחול הבא הגרף צלעות את לצבוע נסו? 6 ולא 5 הוא הקדקודים מספר כאשר קורה מה .3

 לנסות שתוכלו כדי הגרף של עותקים כמה כאן יש. (אדום משולש ולא כחול משולש לא יווצר שלא

 ...)אחת מפעם יותר

   

 

 צלע צובע בתורו ילד כל. אדום צבע עם וילד כחול צבע עם ילד יהיה זוג בכל. לזוגות התחלקו: משחק .4

 ילד של תורו פעם שבכל כך פעמים מספר לשחק נסו. בצבעו משולש שסגר הראשון: המנצח. בצבעו

 . הראשון להיות אחר

 :המשחקים לוחות הנה

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח
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 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

 

 ?____________________מדוע?________ במשחק תיקו לתוצאת אפשרות יש האם

______________________________________________________________ 

 ?ניצחון לעצמו להבטיח הראשון השחקן יכול כיצד רעיון לכם יש האם* 

 

 בצבעו משולש שסוגר הראשון השחקן – כאן אבל, 7 בשאלה כמו משחק אותו: בבית למשחק הצעה .5

 !מפסיד דווקא

 

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

 

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח


