סיפור עם מתיקה
ארץ-סוף-נהר הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של  .Mathikaפרוייקט
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסתטית ,מאתגרת ומותאמת
לילדים.
הספר מספר את סיפורה של מינאלו והמסע המופלא שלה ,ומשלב בתוכו
חידות המרחיבות ומאתגרות את התובנות בנושא ארבע פעולות חשבון .הספר
מיועד לילדים מכיתות ג' ומעלה ,אך נגיש לכל ילד ומבוגר המעוניינים בו.
לספרונים נוספים ,משחקים ,חידות ,סרטונים ועוד ,מוזמנים לבקר באתר
שלנו ובפייסבוק .קריאה מהנה ,אייל ויפתח.
כל הזכויות שמורות לMathika-
https://www.playmathika.com

היה זה יום נעים .מינאלו יצאה אל הנהר ,התיישבה על דונאט צף ונמנמה במשך  8שעות.
הזרם היה חלש ב 4-השעות הראשונות והיא נסחפה  3קילומטרים בשעה .אולם בהמשך
התחזק הזרם והגיע למהירות של  7קילומטרים בשעה .כמה קילומטרים במורד הנהר נסחפה
מינאלו?

"שלום אני נעם ,ברוכה הבאה
לארץ-סוף-נהר" ,העיר את מינאלו
קול לא מוכר .מינאלו פקחה את
עינייה והביטה בילדה שלא הכירה.
על כל יד של הילדה היו  8נמלים,
ועל כל רגל  7נמלים .כמה נמלים היו
על נעם בסך הכל? האם אפשר לחשב
בדרך נוספת?
בספירה חוזרת ,ראתה מינאלו
שבעצם על כל יד וכל רגל יש 11
נמלים .באילו דרכים תוכל לחשב
מחדש מינאלו כמה נמלים יושבות על
נעם?

מינאלו החליטה להסתובב ולחקור את המקום
המשונה אליו הגיעה .בשעה הראשונה צעדה
 997צעדים ,בשעה השנייה צעדה 998
צעדים ,בשעה השלישית צעדה  999צעדים,
וכן הלאה.
כמה צעדים צעדה ב 7-שעות?
כמה צעדים צעדה ב 10-שעות?

במהלך הטיול ,הגיעה מינאלו אל החוף .שם
ראתה ילד ודולפין מתחבקים“ .אל תפחדי
מדולפי” ,אמר לה הילד" .דולפי ומשפחתו שחו
יחדיו ,ואז הגיע זרם חזק שהפריד ביניהם".
"הזרם סחף אותם  8קילומטרים צפונה בכל
שעה .תוכלי להגיד לדולפי לאיזה מרחק נסחפו
אחרי  6שעות? ואם דולפי יכול לשחות
במהירות של  6קילומטר בשעה ,כמה שעות
יקח לו למצוא אותם?"

לאחר שעזרה לדולפי ,החליטה מינאלו
להתרחק מהחוף ולהתקרב לאזור ההרים ,שם
פגשה את לופית ,חדת הקרן המהירה בתבל.
"היי ,אני פאטמה" ,אמרה הרוכבת שלצידה.
“לופית מרשה לך לרכוב על גבה?” ,שאלה
מינאלו בהפתעה“ .בוודאי” ,ענתה פאטמה
וצחקה לעצמה“ .מצאתי את לופית לפני 7
שנים כשהיא הייתה גורה בגובה של 237
סנמטימטרים בלבד".
"אבל כמו שאת רואה היא גדלה מאוד מאז.
בכל שנה היא הוסיפה  9סנטימטרים ועכשיו
היא ענקית”.
מהו גובהה של לופית?
ומהו גובהה של פאטמה אם ידוע שגובהה
כמחצית מגובהה של לופית

פתאום ,רעם חזק הרעיד את השמיים ,עננים
התאספו במהירות ,וסופת שלגים החלה
להשתולל .מינאלו החלה לרוץ ולחפש מחסה,
כשלפתע שמעה קולות משונים מתוך בור
באדמה.
בתחתית הבור שעומקו היה  42מטרים ,ראתה
מינאלו שועל במצוקה .מינאלו התחילה לרדת
במורד הבור 7 ,מטרים בדקה.
כמה דקות לקח לה להגיע אל התחתית?
הטיפוס היה קשה יותר יחד עם השועל,
ומינאלו טיפסה בקצב של  2מטרים בדקה.
כמה זמן לקח להם לטפס חזרה אל פתח
הבור? האם יש יותר מדרך אחת לחשב זאת?

מינאלו והשועל החלו לרוץ לכיוון המחסה,
כשמשהו צמרירי ושמנמן פגע בגופה של
מינאלו .מבטה השתנה במהרה מבהלה למבט
של אושר ,כשהבינה שאלו הם דובוני שלג
שמתגלשים להנאתם במורד המדרון הלבנבן.
מינאלו ספרה  8דובונים ,כמה רגליים היו
להם?
אחרי מספר דקות ,הגיעו עוד  7דובונים ,כמה
רגליים היו להם? וכמה רגליים היו סך הכל
לכולם ביחד?

"היי מינאלו" ,צעק ילד בכובע צמר ורוד.
"בואי תשחקי איתי בבניית אנשי שלג .אני
רוצה ליצור  7אנשי שלג .בשביל כל איש
שלג אני צריך  3כדורי שלג גדולים ,ו5-
כפתורים".
כמה כדורי שלג מינאלו צריכה להכין? וכמה
כפתורים היא צריכה למצוא?
"רגע רגע" ,אמר הילד" ,אני בעצם רוצה
ליצור  11אנשי שלג" .כמה כדורים וכפתורים
צריכה מינאלו להוסיף?

לאחר שסיימה לבנות את אנשי השלג ,עלתה
מינאלו לראש הגבעה כדי להתגלגל עם
הדובים .בראש הגבעה ראתה מינאלו ילד
מחליק על על נהר שקפא .רוחב הנהר היה 6
מטרים ,ואורכו  9מטרים ,מה היה שטח הנהר
הקפוא?
"אני תום" ,צעק הילד ונופף בידו" .כשהייתי
קטן אבא שלי היה מחליק קרח מקצועי ,והיום
זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות בחורף .אני
מחליק כל כך מהר ,שאני יכול לעבור מטר
קרח ב 3-שניות".
"כמה זמן את חושבת שלוקח לי לעבור מצידו
האחד של הנהר אל צידו האחר ,וחזרה?"

הערב החל לרדת ומינאלו החליטה להכין
לעצמה מיטת עננים .עבור כל רגל למיטה היא
היתה צריכה לתפוס  6עננים ובשביל המזרן,
הכרית והשמיכה היא היתה צריכה  36עננים.
כמה עננים מינאלו תפסה? האם אפשר לחשב
ביותר מדרך אחת?

החלומות החלו להירקם סביב ,ומינאלו מצאה את עצמה יושבת על ענן ודגה כוכבים.
בכל פעם שניסתה לדוג ,היא תפסה פי  2כוכבים מאשר בפעם הקודמת .אם בפעם הראשונה
תפסה  3כוכבים ,כמה היא תפסה בניסיון הרביעי ?

ביפ ביפ ביפ  -צלצול עז הקפיץ את מינאלו
משנתה .היא הסתכלה סביבה וגילתה שאין שם
דלי עם כוכבים ,המיטה שלה עשויה מעץ,
ומתחת למיטה אין זה שועל אדום אלא רק הכרית
האדומה האהובה עליה.
"קדימה מינאלו ,את מאחרת לבית הספר".
נשמע קולו של אבא מכיוון המטבח“ .הכנתי לך
דונאט עם גבינה וחביתה ,קדימה בואי לאכול
כבר ארוחת בוקר”.
מינאלו חייכה לעצמה ,ורצה לקראת יום חדש של
הרפתקאות .הסוף.

