
1

מפגש ראשון

שבילים פלוס לכיתה ג

פ"ז אלול תש"י2020Iספטמבר 6

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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סדרת מפגשים מקוונים



3

?
?מה במפגש

 תכנית לימודיםמודולרית לבנית טבלה

המבנה העשרוני חלק א

שאלות ותשובות
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טבלה מודולרית לבנית תכנית לימודים
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כותרת לעמוד נקי

פסקה רגילה ללא בולטים
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?
?  היכן נמצאת הטבלה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#3.4767.4.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#3.4767.4.default
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%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92/5652/
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%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92/5652/
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המבנה העשרוני חלק א מוצג בתוך הפריסה

כאן יהיה בולט ראשון
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המבנה העשרוני חלק א
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תכן פרקי המבנה העשרוני

1,000עד 

המרותהמרהללא 
עד  

10,000

ללא המרה

הכנה  

לחישובים  

פ"בע
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המבנה העשרוני  לפרק אמצעי המחשה 

חשיבה קונקרטית

פתרון בעזרת אמצעי המחשה

המללה

ציור בקיצור

ציור בדמיון

פתרון בעל פה

חשיבה מופשטת

.מאליומובןנושאאינוהעשרוניהמבנה

.כמותכמייצגהמספראתתופסיםצעיריםילדים

.שמותשלכסדרהמאורגניםהמספריםמהםרביםאצל

לומרלנוהמאפשרמזההשםרקאינוהמספרשםאולם

,המספריםישרמראשיתקרובאורחוקמספרשזהו

,ומיוחדנוסףמידעבוישאלא

.במספרמקומהפיעלנקבעספרהכלשלהערך



11

מגוון אמצעי המחשה לפרק המבנה העשרוני  

כרטיסי מספרים

בית המספרים

לוח משטחים מחיק

ישר מספרים ריק
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מגוון מעבדות לפרק המבנה העשרוני בתפריט הכלים
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המבנה העשרוני  בפרק המחשה שימוש באמצעי 

השימוש בייצוגים משולב בחומר  

.ונלמד בהדרגההלימוד 

היא שהתלמידים יכירו המטרה 

את כל הייצוגים ואת הקשרים 

יבחר  יותר מאוחרובשלב , ביניהם

ביותר  בייצוג הנוח לו כל תלמיד 

.תרגיליםלפתרון בעיות או 
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לוח האלף

בכיתה מסוימת ביקשו מהתלמידים לצבוע את כל 
מספרים  100אבל כל –1,000המספרים  עד 

.בצבע שונה

צבעים השתמשו התלמידים בכתה ההיא  בכמה 
?כדי לצבוע את כל המספרים

?500עד 401-כמה מספרים יש מ 

?000,1עד 501-מ 

תלמיד בוחר

.תלת ספרתימספר 

התלמידים צריכים לגלות  שאר 

שנבחר בעזרת  המספר מהו 

כן : עליהן היאשהתשובה שאלות

עם  ופסילת האפשרויות , או לא

.מחיק על לוח האלףטוש 
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פעילויות בלוח האלף

רצף 

המספרים

שמות  

המספרים

יחסי גודל

שמות  

הספרות

מבנה

http://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he&sitekey=ebag
http://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he&sitekey=ebag
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פעילויות בלוח האלף
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שמות הספרות
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מספרים וכמויות
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ישר מספרים
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1,000המבנה העשרוני עד 

זיהוי וארגון 
כמויות
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כרטיסי המשטחים במארז האביזרים

משחק מלחמה

.  כרטיסים6להרים באופן אקראי עליכם 

?גדול יותר' מי מכם קיבל מס

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#134.9231.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#134.9231.3.none
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1,000המבנה העשרוני עד 

המשטחיםבעזרת כרטיסי ייצוג מספרים 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#139.3916.4.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#139.3916.4.default
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ללא המרה1,000חיבור וחיסור עד 

דף המשטחים המחיקאו בעזרת המשטחים כרטיסי תרגילים בעזרת פתרון 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#156.3823.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#156.3823.3.none
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תובנה חשבונית והנמקה, קשרים בין תרגילים
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לקראת חישובים בעל פה-חיבור וחיסור על ישר מספרים 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#177.7081.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#177.7081.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#174.3743.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102814766#174.3743.3.none


27

?

?באיזה כלי תשתמשו כדי להסביר את פתרון התרגיל

807- 409 =
אילו דרכי פתרון יותר יעילות ונוחות לביצוע?

אילו דרכי פתרון מבוססות על הבנת המבנה העשרוני?

אילו דרכי פתרון מחזקות תובנה מספרית?

לאיזה שלב ברצף הלימוד מתאימה כל דרך ?
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10,000הכרת המספרים עד 
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עושר פעילויות דיגיטליות
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מצגות אינטראקטיביות להוראה בכיתה

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9/?tax_category=5&tax_age_group=17&current_page=1
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9/?tax_category=5&tax_age_group=17&current_page=1
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הערכה

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-1000-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/1222/41583/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-1000-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/1222/41583/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=19b6ba9b-4d8b-4051-b157-22a17a9d5777&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=19b6ba9b-4d8b-4051-b157-22a17a9d5777&language=he&sitekey=ebag
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?שאלות
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תודה


