


סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

ארץ החיות המדברות הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרוייקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסתטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מספר את סיפורן של חיות מופלאות, ומשלב בתוכו חידות המרחיבות 
ומאתגרות את התובנות בנושא מספרים טבעיים.  הספר מיועד לילדים מכיתות 

א' ומעלה, אך נגיש לכל ילד ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ובפייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.

https://www.playmathika.com
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רחוק רחוק במרחבי הודו גרות להן חיות מופלאות.  בני האדם כמעט ולא מכירים אותן. החיות 
האלה יודעות לדבר, לצחוק, לשיר ולרקוד. שאר בעלי החיים פוחדים מהן, ולכן הן נותרות 

רחוקות מכולם.



התוכונים הכחולים היו הראשונים שלמדו לדבר על ידי חיקוי בני האדם.  הם היו יושבים מתחת 
לחלונות, מקשיבים טוב טוב, ומנסים לעשות חיקויים מצחיקים עד שהצליחו לדבר.  כמה תוכונים 

כחולים מסתתרים ביער? ואם יעזבו שלושה תוכונים, כמה ישארו?



פיות הנהר היו הבאות בתור ללמוד לדבר 
מכיוון שהיו חברות טובות של התוכונים 

הכחולים.  הן בעיקר אוהבות לשיר כל הלילה.

לכל פיה יש 4 כנפיים.  כמה כנפיים יש לשתי 
פיות?

אם תצטרף אליהן פיה נוספת, כמה כנפיים 
יהיו לשלושתן ביחד?



הצבועים ארוכי האוזניים אהבו לעשות 
קונדסים לבני האדם.  הם היו מסתתרים 

מאחורי סלע וצועקים : “שריפה, שריפה”.  
וברגע שבני האדם היו מתחילים לברוח, הם 

היו קופצים וגונבים את שאריות המזון.

אם צבוע אחד גנב 6 חתיכות בשר, וצבוע 
אחר גנב 3 חתיכות בשר נוספות.  כמה 

חתיכות בשר הם לקחו ביחד?

במהלך חזרתם ללהקה, 2 חתיכות בשר נפלו.  
כמה חתיכות בשר נותרו לצבועים?



בני האדם חששו מהחיות המדברות,  והחליטו 
להשתמש באש כדי לגרש אותן.  באחד 

הלילות רדף בן אנוש אחרי 7 זאבים אדומי 
רעמה, והצליח לגרש 4 מהם.

כמה זאבים אדומי רעמה נותרו?



הפחד מבני האדם התפשט, ואפילו הנמרים חיפשו לעצמם מסתור.  אולם אפילו במערה 
הגדולה ביותר לא היה מקום לכל להקת הנמרים.  אם במערה היה מקום ל-6 נמרים, ובלהקה 

היו 9 נמרים, כמה נמרים נותרו ללא מסתור?



בלית ברירה, החיות המדברות שלחו שליחים 
למצוא את שומר האדמה.  אולם שומר האדמה 
גר רחוק מאוד,  והשליחים היו צריכים לצעוד 

שעתיים ביום הראשון, שלוש שעות ביום 
השני, וארבע שעות ביום השלישי כדי למצוא 

אותו.

כמה שעות צעדו החיות עד שמצאו את שומר 
האדמה?



כששמע שומר האדמה מה עשו בני האדם לזאבים אדומי הרעמה, בערה בו חמתו.
"איך הם מעזים לנהוג בנו כך.  האם איננו מדברים כמותם?  האם איננו חכמים כמותם?  

מדוע אין לנו זכות לחיות כאן לצידם?"



"הרשה לנו לטפל בהם", אמר שליח כלבי האפלה.  “אנחנו נלמד אותם לקח שהם לא ישכחו.  אנחנו 
מבטיחים לך שהם לא יעזו לפגוע שוב בחיות המדברות”. לכל אחד מכלבי האפלה בצבצו חמישה 

ניבים בכל צד של הפה, מלבד למנהיג הלהקה שאיבד שלושה ניבים כשעוד היה גור קטנטן.  
 כמה ניבים היו למנהיג הלהקה?



"לא ולא", צעק שליח הפינגווינים הזהובים.  
“אם נשתמש בכוח, הם רק יקראו לעוד בני 
אדם והמריבה תגדל.  אנחנו צריכים לברוח 
כולם אל הקרחון הגדול בצפון.  בני האדם 

אינם  מתקרבים אל האזורים הקפואים, ונוכל 
לחיות שם בשלום".

 הפינגווינים הזהובים תמיד מעדיפים להיות 
היכן שהכי קר. הטמפרטורה מחוץ למים היא 

16 מעלות ביום, ובערב היא יורדת ב-7 
מעלות.  ואילו הטמפרטורה במים היא 14 

מעלות ביום, ובערב היא יורדת ב-5 מעלות.

היכן יעדיפו להיות הפינגווינים הזהובים 
בערב?  מחוץ למים או בתוכם?



"תודה על עצתכם שליחים יקרים”, אמר שומר 
האדמה.  “אבל הפתרון אינו שימוש בכוח, אך 

גם אינו לברוח מהתמודדות עם הבעיה.  כדי 
לטפל במריבה אצטרך לזמן יצור עתיק בקסם 

רב עוצמה". 

בשביל ליצור את הקסם, השומר לקח שערה 
אחת מהשליח הראשון, שתי שערות מהשליח 

השני, שלוש שערות מהשליח השלישי וכן 
הלאה.

בסך הכול, היו לשומר 21 שערות.  כמה 
שליחים הגיעו אל השומר?

השומר מלמל מילות קסם, ופיזר את השערות 
באוויר.  שערה אחת נותרה בידו, כמה שערות 

התפזרו מסביב?



ברגע שפגעו השערות באדמה, פרצו להבות אדומות 
בוהקות. ומתוך הלהבות הופיעה לפתע דמות מרהיבה.  
“זאת הטיגריסית הלבנה”, לחשו אחד לשני השליחים. 

גופה של הטיגריסית הלבנה היה מעוטר בציורים 
שחורים ושפמה התפתל לצידי ראשה.

"מדוע הערת אותי משנתי, שומר?", אמרה הטיגריסית 
בטון כעוס. "תכננתי לישון 12 שנים, אבל עברו 8 

בלבד ועכשיו הערת אותי".

כמה שנים נוספות תכננה הטיגריסית לישון?

"אני מצטער על ההפרעה קוסמת חכמה, אבל נתקלנו 
בבעיה שרק את תוכלי לפתור”, ענה לה שומר האדמה 

בראש מורכן. “בני האדם רודפים את החיות המדברות, 
ואנו לא יודעים מה לעשות”.

 



 באותו הערב, התגנבה הטיגריסית הלבנה אל 
הכפר של בני האדם. בכפר חיו 2 משפחות ותיקות, 

3 משפחות שהגיעו לפני שנה, ועוד 2 משפחות 
שהצטרפו אל הכפר לאחרונה. כמה משפחות בני 

אדם חיו בכפר?

הטיגריסית הלבנה נעמדה במרכז הכפר וקראה 
בשאגה גדולה. “קל לנו יותר לשנוא את מה 

שאנחנו לא מבינים, מאשר ללמוד ולהכיר את הלא 
מוכר. במקום שפחד יוביל לעוד פחד, באתי 

אליכם. אתם מוזמנים לשאול אותי כל דבר שתרצו 
עד שתרגישו בנוח בנוכחות חיה מדברת”.

וכך הם דיברו ודיברו, עד שהלילה הגיע. 
המבוגרים הלכו לישון בבתי הקש שלהם, ואילו 

הילדים נשארו לישון מכורבלים בפרוותה החמימה 
של הטיגריסית הלבנה.



בבוקר, יצאה משלחת ציפורים אי זוגית לספר בכל רחבי הארץ על השלום שנכרת בין בני 
האדם לחיות המדברות. שתי ציפורים התקררו מהרוח ונאלצו לחזור לביתן. האם מספרן כעת 

הוא זוגי או אי זוגי?  ואם ידוע שבסוף המסע גודל המשלחת היה 9 ציפורים.  כמה ציפורים היו 
בהתחלה?



וכך, חזר לו השקט אל ארץ החיות המדברות.  
בני האדם למדו ששונות היא לא מפחידה, 

והחיות הבינו מדוע חששו מהם.  

השינוי היה קשה יותר למבוגרים ולחיות 
הקשישות שגדלו בהפרדה.  אולם,  גורי 

החיות וילדי האדם מצאו את עצמם מהר מאוד 
מבלים יחדיו במשחק וטיול ברחבי הארץ, עד 

עצם היום הזה.

הסוף


