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20:00המפגש יתחיל בשעה 



?

?מה במפגש

מענה לשאלות

חלק ב–20חיבור וחיסור עד 

למידה שיתופית במתמטיקה



חלק ב-20חיבור וחיסור עד 



חלק ב–20חיבור וחיסור עד 

5אחד החלקים הוא . א

10-נעזרים ב. ב

פותרים תרגילים. ג



5אחד החלקים הוא . א

".ציור בקיצור"נעזרים בפסים ודסקיות או ב

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101644476#5.9999.3.none


5אחד החלקים הוא . א

מודל מתמטי

מודל סביבתי

חשיבה מופשטת



5אחד החלקים הוא . א

.פעילות בזוגות להמחשת התרגיל באמצעות כפות הידיים



10-נעזרים ב. ב

.תרגול הוא חשוב אך השתמשו בו בתבונה

השתמשו בתרגול כהזדמנות לגלות דפוסים  

.ויחסים

מעניין ומכוון למטרה המפוזר ,תרגול קצר 

.לאורך זמן הוא יעיל ביותר



10-נעזרים ב. ב

שני החלקים שווים

.ניתן לתרגל בעזרת ראי את התרגילים מסוג זה באמצעות כפות הידיים



פותרים תרגילים. ג

אסטרטגיות פתרון

כדאי לדון עם התלמידים על  

שתי האסטרטגיות שמוצגות 

וכן על אסטרטגיות נוספות 

.שהתלמידים מציגים



משוואות שהשלם בתרגיל  

חיסור חסר ילמדו בכיתה ב

פותרים תרגילים. ג



תובנה מספרית

פותרים תרגילים. ג



למידה שיתופית



למידה שיתופית

.21-הלמידה השיתופית היא מיומנות דומיננטית בין כלל מיומנויות המאה ה

דרך הלמידה נעשית דרך קבוצות של לומדים אשר מתקיים ביניהם יחסי  

.גומלין

.צורת למידה זו יוצרת שייכות לקבוצה ומעוררת דיון ושיח קבוצתיים

,  כל אחד ממשתתפי הקבוצה הוא רכיב חשוב בתהליך ההתפתחות החברתית

.הלימודית והקוגניטיבית שלו ושל עמיתיו



? מהי שיתופיות



Sharing

שיתוף

חדשהואמהלך

אחריםשיתוף.צדדי

בתוצראוברעיון

.מוגמר

Cooperating

שיתוף פעולה

משותףתוצריצירת

חלוקתבושמתקיימת

חבריביןברורהעבודה

אחדכלכאשר,הצוות

עלאחראימהשותפים

מוגדר,מסויםחלק

.במשימהומובחן

Collaborating

משותפת יצירה 

הכוללתשיתופיות

משותפתעבודה

לאורך,ודינמית

.היצירהתהליךכל

רמות בלמידה שיתופית



יתרונות בלמידה שיתופית

מעודדת  

תהליכי הנמקה 

מעודדת  

תקשורת בין  

אישית

מאפשרת 

ללמוד וללמד

למידה 

משמעותית  

ואינטראקטיבית

מפתחת 

חשיבה  

ביקורתית

שותפות 

פסיכולוגית 

לתוצרים

בכל זמן ומכל מקום: למידה שיתופית נתמכת טכנולוגיה



אתגרים בלמידה שיתופית

גילוי חוסר סבלנות 

עלולה ליצור מתחים בין המשתתפים

עלולה לעורר אי הסכמה



מתוך המאמר 

תפקידי המורה בלמידה שיתופית

הכוונה והנחיה משימה פיתוח 

מתאימה  לימודית 

פיתוח נורמות של שיתופיות 

מכבדתעל אווירה ושמירה 

האצלת סמכויות ופיתוח תחושת 

אחריות אצל התלמידים

פיתוח מיומנויות  

למידה ודיון

https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8


?אז איך מיישמים

חקר במליאהמתן משימת 

התמודדות עם הבנת  . עבודה בקבוצות

עבודת צוות והצגת  , פתרון בעיות, המשימה

.תוצר

חזרה למליאה והצגת תוצרים  

או דוח התקדמות



:הצעות לכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית

Google slides

פתקית שיתופית

הענן החינוכיכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית למידה שיתופית < > 

https://www.celleb.cet.ac.il/
https://he.padlet.com/
https://lo.cet.ac.il/player/?task=b7deb78b-a6be-4a9b-a50b-c6fa98c3793c&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=84f48afc-4819-4da1-ad72-df00347c807b
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_celim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit


חיבור סיפור חשבוני לתרגיל נתון

https://padlet.com/veredgavr/dxzya3ybcjbs1ut


משימה שיתופית בשילוב מעבדה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=080b9be2-ae94-4395-b532-5a0e02a1d6bc&language=he


?שאלות



תודה רבה


