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בואו נדבר בקיצור
כפל

5שבילים פלוס 
4מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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?מה במפגש

כפל: הנושא המתמטי

חדש על המדף

הוראה דיפרנציאלית
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חדש על המדף

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1/
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היכן באה לידי ביטוי

דיפרנציאליות  ה

?בין הלומדים בשיעורי מתמטיקה

https://he.padlet.com/sigalitr/5y4n895ser2p83ti
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הוראה דיפרנציאלית
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?למה הכוונה

מבלי לוותר על היתרונות  , הלמידה והפיכתה לאפקטיבית יותר לכל לומדייעול 

.הטרוגניתשבכיתה 

?איך

(  ?מה לומדים)התאמת התוכן •

(  ?איך לומדים)התאמת התהליך •

(.?איך מציגים את ההבנה)התאמת התוצר •
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עקרונות חשובים

עבודה  

בקבוצות
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שיעור בחירה

בשיעור בחירה התלמידים יכולים לבחור את המשימות 

.על פי בחירתם האישיתיבצעואותן 

דיפרנציאלי לסגנונות הלמידה בכיתה  מענה : המטרה

.והגברת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים
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עבודה  

בקבוצות
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:הנושא המתמטי

כפל
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הנושא המתמטי

כפל
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ייצוגים ואמצעי המחשה בפרק כפל

מדבקות במארז האביזרים

קלפי הדוקרנים במארז האביזרים

ציור קבוצות שוות של עצמים שונים

 (לדוגמה כתמים וחיפושיות כדים ופרחים זרי בלונים קרונות וארגזים)

ציור בקיצור

קפיצות שוות-סידרה

חיבור חוזר

מלבני כפל
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קבוצות שוות
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קבוצות שוות
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קבוצות שוות
פעילות דיגיטלית

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#26.2838.3.default
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מציאת תרגיל כפל מתאים לכמות נתונה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#32.9915.3.default
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כתב סתרים
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מלבני כפל

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101958379#40.9639.3.default
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פתרון תרגילי כפל
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מעבדת קבוצות שוות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=he&sitekey=ebag
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כפל-שיעור בחירה תרגול עובדות יסוד 
משימות3מתוך 2בחרו 

ולהדגיש זאת גם בפני , שיעור מסוג זה מצריך מהמורה לשים לב לזמן

. התלמידים כדי שיעמדו במילוי המשימות

.יש להתכונן מראש לתנועה במרחב הכיתה ורעש, כמו כן

בחוברת       83עמוד 

דיגיטליתמשימה  משחק שולחנימשימה מספר הלימוד

רביעיות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=b07cf9cd-6c9a-45b0-9b98-f009d66dfebd&language=he&sitekey=ebag


23

משחק רביעיות

18 15 9 1221 3+3+3+3+3+3+33+3+3+3+3+3

3+3+3+3+33+3+3+33+3+33×33×43×53×6

3×7
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כפל-שיעור בחירה תרגול עובדות יסוד 
משימות3מתוך 2בחרו 

ולהדגיש זאת גם בפני , שיעור מסוג זה מצריך מהמורה לשים לב לזמן

. התלמידים כדי שיעמדו במילוי המשימות

.יש להתכונן מראש לתנועה במרחב הכיתה ורעש, כמו כן

רב דף

דיגיטליתמשימה  משחק שולחנידף עבודה

,טריו גורמים ומכפלות

אותם כרטיסים יכולים  

לשמש כמשחק  

.זיכרון

https://lo.cet.ac.il/player/?document=23e81175-e40a-4f80-81ce-a98eeaad13b3&language=he&sitekey=ebag
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טריו גורמים ומכפלה

18 15 921 53

3643

7

12

6 2 6

3 9 27

3 24
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כפל-שיעור בחירה תרגול עובדות יסוד 
משימות3מתוך 2בחרו 

ולהדגיש זאת גם בפני , שיעור מסוג זה מצריך מהמורה לשים לב לזמן

. התלמידים כדי שיעמדו במילוי המשימות

.יש להתכונן מראש לתנועה במרחב הכיתה ורעש, כמו כן

דיגיטליתמשימה  דפי יצירהדף עבודה

תלתן

יצירת ציור המיועד  

,לצביעה לפי מכפלות
באותו צבע יצבעו את  

,החלקים להם מכפלות זהות

או חלוקה לצבעים לפי  

15-מכפלות שקטנות מ

,בצבע אחד

15-מכפלות דגולות מ

'בצבע אחר וכו20-וקטנות מ

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1bbe53a1-aaee-4946-ad6d-1121a224d49e&language=he&sitekey=ebag
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בחירה בנושא רצףשיעור

:תפקיד המורה במהלך העבודה

לכוון את התלמידים למשימה המתאימה להם.

בזמן העבודה לעבור בין התלמידים ולסייע למי שצריך.

להקפיד למדוד את הזמן ולהתריע לפני ובזמן החלפת המשימה.

ניתן לצרף טבלת סימון בה כל ילד מסמן מה הוא עשה.
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אפשרויות לשיעור בחירה

:דוגמאות לסוגי משימות

רבי דף •

עבודה בחוברת•

למידה דרך משחק  •

פעילויות דיגיטליות  •

המחשהבאמצעות אמצעי תרגול •

דפי ציור וצביעה•
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?מה הרווחנו

שינוי אווירה

מתן אפשרות בחירה בין מטלות לרוב מגביר מוטיבציה אצל תלמידים

למידה בסגנונות שונים

אפשרות ליחס אישי

עבודת צוות אצל אלו הרוצים בכך ומתן אפשרות לעבודה עצמית לאלו שלא
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