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במה  ? להקיף או לרצף
?נבחר

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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1מפגש 

9.920:00יום ד     

ותוכנית הלימודים20חיבור וחיסור עד 

2מפגש 

21.1020:00יום ד     

המבנה העשרוני ואמצעי המחשה

3מפגש 

2.1220:00יום ד     

ופעילויות במרחבגאומטרייה

6מפגש 

10.320:00יום ד     

אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות

5מפגש 

10.220:00יום ד     

והערכה מעצבת100חיבור וחיסור עד 

4מפגש 

13.120:00יום ד     

משמעויות הכפל והוראה דיפרנציאלית

8מפגש 

26.520:00יום ד     

בגאומטרייהפעילות מייקרים מעצבת למידה 

7מפגש 

21.420:00יום ד     

כפל וחילוק ולמידה שיתופית
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...מתחממים

?מה יהיה שטחו. מ"ס24מצאו את אורכי הצלעות של מלבן שהיקפו 

?מה יהיה היקפו. ר"סמ24מצאו את אורכי הצלעות של מלבן ששטחו 
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?מה במפגש

פעילויות במרחב+ מדידת אורך ומדידת שטח : הנושא המתמטי

(Van Hiala )רמות חשיבה של ואן הילה 
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החשיבה של ואן הילהרמות

הויזואליתהרמה –1

זיהוי וניתוח  –2

צורות

רמת הסידור–3

הרמה  –4

הדדוקטיבית

רמת הדיוק–5

זה מרובע כי הוא  

נראה כמו מרובע

4יש לו –תכונות של צורות 

קודקודים3זוויות ו־4, צלעות

אקסיומות וגילוי משפטי  

הוכחה חדשים

,  אקסיומות, הבנת מונחי יסוד

משפטים והוכחות

יחסי–יחסים בין צורות 

הכלה בין המרובעים

.פייר ואן הילה ואשתו דינה היו מורים וחוקרים הולנדים

הם פיתחו את התאוריה של רמות החשיבה מתוך קשיים  

.הגאומטרייהשבהם נתקלו עם תלמידים בלימודי 

המחקר שלהם השפיע על תוכניות הלימודים  

.בבתי הספרבגאומטרייה
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סוגים שונים של התנסויות הוראה יכולים לקדם או  

לעכב את התפתחות רמות החשיבה

הגאומטרייהלעיתים חסרות לתלמידים הבנות מוקדמות הכרחיות להבנת 
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לכיתה בבגאומטרייהנושאי הלימוד 
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היקף ושטח בתוכנית הלימודים

היקף ושטח מלבן–כיתה ב 

כיתה א

oמדידת אורך

o (היקף)מצולעים

כיתה ג

מדידת אורך

o חזרה–מדידת הקף

o חזרה–מדידת שטח

כיתה ד

מדידת שטח

oשטח של מלבן

oהיקף ושטח

oשטח פני תיבה

כיתה ה

מדידת שטח

o יחידות  –שטח של מלבן

מידה שונות

oשטחים של צורות שונות

oשטח של משולש

oשטח של מקבילית

oשטח של טרפז
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היקף ושטח מצולעים

היקף ושטח מלבן

היקף מצולעים

חזרה–מדידת היקף ומדידת שטח 

שטח פני תיבה, היקף ושטח של צורות מורכבות

מקבילית וטרפז, משולש: שטחים

ד

ב

ג

א

ה
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הנושא המתמטי
מדידת אורך ומדידת שטח
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"היקף ושטח מלבן"שימוש באביזרים בלמידת הנושא 

בחוברת לתלמיד. א

במארז האביזרים. ב

סרגל סנטימטרים. ג

מד מטר 

סרט הדבקה

ריבועי סול

עבודה במודלים מוחשיים מאפשרת לתלמידים

.לחשב היקף ושטח של מלבן מתוך בנייה והתנסות
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מדידת אורך. א

:המדידה מתבצעת על ידי סרגל ופס מדידה

חפצים וצורות, מדידת קווים•

מ ומטר"שימוש ביחידות המידה ס•

היקף מצולעים•

שימוש בסרגל

שימוש בפס מדידה
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אומדן אורך

? מה גובה הבניין שאתם מתגוררים בו
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אומדן אורך

היום־יוםחיבור הנושא לחיי 
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מדידת אורך. א

לפעילויותהצעה 

להקיף את מבנה בית הספר.

להקיף שולחן בעזרת סרט הדבקה.

לצעוד על מסגרת מצולעים שהמורה ציירה בחצר בית הספר.

סרטון השוואה ישירה

הנגשה ידידותית

'כיתה א

'כיתה ב

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#37.9577.6.default
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חישוב היקפים
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?לאיזו מהצורות שטח גדול יותר
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?לאיזו מהצורות שטח גדול יותר
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?לאיזו מהצורות שטח גדול יותר
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?לאיזו מהצורות שטח גדול יותר
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?לאיזו מהצורות שטח גדול יותר
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שטח מלבנים. ב

:אצל התלמידים נעשית בשלבים" שטח מלבן"בניית המושג 

 יחידה ב–השוואה ישירה

 יחידה ג–השוואת שטחים עם גזירה והרכבה

 יחידה ד–מדידת שטחים בעזרת יחידות מידה שרירותיות

 יחידה ה–מדידת שטחים בעזרת יחידות מקובלות –שטח מלבן

 יחידה ה–חישוב שטח מלבן בעזרת תרגיל כפל
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השוואה ישירה–השוואת שטחים . ב

40עמוד 

שקפים בסוף הספר

סרטון השוואה ישירה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#41.1817.6.default
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עם גזירה והרכבה בעזרת מתווך–השוואת שטחים . ב

היום־יוםחיבור הנושא לחיי 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#43.9452.6.default
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היקף ושטח. ג
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פעילויות בליווי מעבדה
?מה היקפה. משולשים12צרו צורה מ־

?האם כל ההיקפים של הצורות שיצרתם שווים:דיון

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ccafd2e2-a571-4b74-b73c-fc6faf89c183&language=he&sitekey=ebag
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יחידות שרירותיות–יחידות שטח שונות . ד
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https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#48.152.4.default
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בעזרת יחידות מקובלות–שטח מלבן . ה
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בעזרת יחידות מקובלות–שטח מלבן . ה
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משימה בקבוצות:  פעילות במרחב
".חדרים בזום"או בלמידה מרחוק ב( תוך שמירת מרחק פיזי זה מזה)התלמידים יושבים ברביעיות 

.A4דבק ובריסטול צבעוני , סרט מתנות, על השולחן ריבועי סול
:הוראות

 יש להקפיד שכל הריבועים ייצרו צורה . ריבועי סול בצבעים שונים ויוצר מהם תמונה כרצונו48כל תלמיד לוקח
.אחת שבה האריחים צמודים זה לזה

מה היקף הצורה שיצרתם: בדקו?
מה היקף הצורות שיצרו חבריכם לקבוצה?
האם ההיקפים שלהם זהים?

דיון כיתתי

הרחבה של המשימה

 מ"ס48כל תלמיד יוצר תמונה שהיקפה.
מה שטח הצורה שיצרתם?
מה שטח הצורה שחבריך לקבוצה יצרו?
האם כל התמונות שיצרתם שווי שטח?

דיון כיתתי

ועכשיו נשאר לתלות את יצירות הילדים ולפאר את הכיתה  .

פעילות חקר לסיכום
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שאלות

?


