
שבילים פלוס לכיתה ו
8מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

שטחים והיקפים, מצולעים

מייקריות

לסדנה בגאומטריההדוגמ



שטחים והיקפים, מצולעים



:  מתוך

כנס רכזות ומדריכות מתמטיקה  

של משרד החינוך 

מיקוד לשנת קורונה



מיקוד בגאומטריה לקראת החטיבה

:תכונות של מצולעים

/  מקבילות/ שוותצלעות 

סמוכות/ נגדיות 

אלכסונים

גובה

זוויות

:שטחים והיקפים

ריבוע

מלבן

משולש

מקבילית

צורות מורכבות



תכונות מצולעים

צלעות וזוויות 



תכונות מצולעים

אלכסונים



תכונות מצולעים

גובה



שטחים והיקפים

S = AB x AD

S = a x a = a2

S =
A x h

2

S = a x h 



צורות מורכבות–שטחים והיקפים 



חומרי למידה

מעבדות  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=acbe44ff-b763-45cf-a728-5c6a9121d142&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fecff30-2456-40ac-99e0-f5a896a48208&language=he&sitekey=ebag


חישובי שטחים  

(שבילים ישן)53-59' עמ
שטחים והיקפים?מה המצב

:מבדקים ישנים

מצולעים ומדידות שטח

מרובעים

גובה

שטחים

:פעילויות ושאלונים באופק

מצולעים וגופים

מדידות  

שטח והיקף–מקביליות 

חומרי למידה

https://drive.google.com/file/d/1UwSlDipmXw_vdHOLTF6G_R2CmLo1hx6J/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f8169720-5175-4dad-ae01-3267a3a40bff&language=he
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/1/60/99/25-TN92Ln1gEB.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/1/60/99/77-kEGaSuHrVs.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/1/60/99/92-p0ezHtzTd2.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/1/60/99/93-CRjBeJMjWS.pdf
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/604/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/455/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=439b3d7e-ead8-4a5d-ae93-7da12dc65e20&language=he


מייקריתפדגוגיה 



?מייקריותמה זה 

בנייה או אימוץ חפצים בידיים  

בשביל ההנאה הקטנה של לדעת  

.עובדיםאיך הדברים 



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



?ולחינוךלמייקניגמה 

מייקריתהוראה 

לעיתים  , מעשיתלמידה חווית על גישה הנשענת 

לפתרון בעיותכשיטה , שיתופיתקרובות 



?נראית בהוראהמייקריותאיך 



כללי המפתח 
מייקריתבלמידה 

לשתף

לתת

ללמוד

להשתמש בכלים

לשחק

לעזור זה לזה



מייקריתיתרונות בלמידה 

פיתוח חשיבה  

ביקורתית ויצירתית

.  חוויתיתלמידה 

.מגייסת מוטיבציה

מאפשרת ללמוד 

וללמד

למידה משמעותית 

ואינטראקטיבית

טיפוח תחושת  

העצמה

שותפות פסיכולוגית  

לתוצרים

מעודדת תקשורת 

בין אישית
כשלוןהפחד מפני 

פוחת



: מייקרססדנת 

מתכננים את פינת החי החדשה



!מתכננים את פינת החי החדשה

.בבית הספר החליטו לבנות פינת חי חדשה

.ר"מ49צורת הפינה היא ריבועית ושטחה 

עליכם לסייע בתכנון פינת החי ולהכין דגם מוקטן על פי ההנחיות של הנהלת  

.העירוניוהוטרינרבית הספר 

.מ בדגם"ס5בתכנון התייחסו לכך שכל מטר במציאות תואם ל **

סרגל וכלי כתיבה, מדבקות, מספריים, דבק, חוטי צמר, בריסטולים צבעוניים, קרטון ביצוע: לרשותכם



!מתכננים את פינת החי החדשה

.  'מ1שער הכניסה לפינת החי הוא ברוחב •

מהאחר שונהח צריך להיות מתחם שצורת רצפתו "לכל סוג של בע•

(מלבן וכדומה, מקבילית, משולש)

:ח נדרשים שטחי המחייה הבאים"לרווחת בע•

ר"מ4–ארנבים •

ר"מ4–שרקנים •

ר"מ2–ציפורים •

ר"מ6-תרנגולות •

ר"מ2אזור פנוי לכיור וארון אחסון ששטחו •

.שימו לב בתכנון כי חייבת להיות גישה לכל אחד מפתחי הכלובים



...מחשבים

.בית הספר רוצה להזמין גדר שתספיק לגידור פינת החי כולה ולמתחמי בעלי החיים

(אין צורך לכלול את שער הכניסה לפינת החי בחישוב)? מה אורך הגדר שיש להזמין

.הסבירו את דרך החישוב

כמה תלמידים  , ר"מ0.75תלמיד זקוק לשטח של , בהנחה שלצורך שהות בתוך פינת החי

.הסבירו את דרך החישוב? לכל היותר יוכלו לשהות בו זמנית בתוך פינת החי



יתרונות הפעילות

תכונות מצולעים

 להיקףהבדלים בין שטח

חישובי שטחים והיקפים של מצולעים שונים

פתרון בעיה מורכבת

תכנון וקבלת החלטות

ניהול וארגון מידע

יצירתיות ושיתוף פעולה




