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התאומינים הקסומים



סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

התאומינים הקסומים הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרוייקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסטטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מתאר את חייהם של יצורים קסומים, ומשלב בתוכו חידות המרחיבות 
ומאתגרות את התובנות בנושא השבר הפשוט.  הספר מיועד לילדים מכיתות ג' 

ומעלה, אך נגיש לכל ילד הורה ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ופייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.
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אי שם בדרום אמריקה, עמוק ביערות של צ’ילה, מסתתרים יצורים קסומים. התאומינים 
השעירים, הולכים תמיד זוגות זוגות.  חצי מהם תמיד שובבים, והחצי השני תמיד רציניים.  
אם בלהקה יש 10 תאומינים, כמה מהם שובבים?  ואם יש 20 תאומינים, כמה מהם רציניים?



התאומינים הם די קטנים. תאומין אחד הוא בגובה של שמינית דוב. כמה תאומינים צריכים 
לעמוד אחד על השני כדי להגיע לגובה של חצי דוב? כמה צריכים לעמוד אחד על השני כדי 

להגיע לשלושת רבעי גובה הדוב? וכמה תאומינים יחד הם בגובה של דוב אחד



מלכת התאומינים אוהבת שהרעמה שלה יפה ומסודרת, אבל בשבת הרעמה תמיד מתבלגנת 
ומתלכלכת מרוב משחקים.  לכן,  בכל יום בשבוע היא מסרקת שישית מהשיער שלה.  כמה 

ימים לוקח לה לסרק שליש מרעמתה?  כמה ימים לוקח לה לסרק מחצית מהרעמה?
וכמה ימים לוקח לה לסרק חמש שישיות מהרעמה?



כדי להגיע ממקום למקום, התאומינים משתמשים בתחבורת ינשופים.  ינשוף מוכן להעביר 
ממקום למקום 2 תאומינים בכל פעם.  אם מגיעה אל הינשוף להקה של 6 תאומינים,  איזה 

חלק מהם הוא מעביר בכל פעם?  ואם מגיעה להקה של 10 תאומינים, איזה חלק הוא העביר 
אחרי 3 פעמים?  ואיזה חלק מהלהקה עדיין מחכה?



 כשנולד תאומין חדש, הוא נולד עירום.  בכל שנה אי-זוגית שעוברת, תשיעית מגופו מתכסה 
בפרווה אדמונית.  ובכל שנה זוגית, שליש מגופו מתכסה פרווה אדמונית.

באיזה גיל התאומין כולו מכוסה פרווה?



בבגרותם,  פרוותם הקסומה של התאומינים הופכת לגלימה המאפשרת להם לעוף, או לשיריון 
המאפשר להם להיות בלתי נראים, או לקסדה החסינה לכל.  וכך הם נהפכים למגיני יערות 

העד של צ’ילה.  שלושה רבעים מהתאומינים מפתחים קסדה או שריון, ורק השאר מפתחים 
גלימה.  איזה חלק מהתאומינים מפתחים גלימה?



וכך חיים להם התאומינים הקסומים ביערות צ’ילה, משחקים ושומרים על היערות.  הסוף


