
20:00המפגש יתחיל בשעה 

"שונים ודומים בעולם המספרים"
20הכרת המספרים עד 

כיתה א–2שבילים פלוס 

4מפגש מספר 



?מה במפגש

הוראה דיפרנציאלית

20הכרת המספרים עד : הנושא המתמטי

חדש על המדף



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/


היכן באה לידי ביטוי

דיפרנציאליות  ה

?בין הלומדים בשיעורי מתמטיקה

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



?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 •



עקרונות חשובים

עבודה  
בקבוצות



שיעור בחירה

בשיעור בחירה התלמידים יכולים לבחור את המשימות  

.אותן יבצעו על פי בחירתם האישית

דיפרנציאלי לסגנונות הלמידה בכיתה  מענה : המטרה

.והגברת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים



עבודה 
בקבוצות



10

:הנושא המתמטי

20המספרים עד 



הנושא המתמטי



הכרה ומבנה-20המספרים עד 





רצף המספרים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#15.7211.3.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#5.1758.5.none


רצף המספרים



רצף המספרים



מבנה המספרים

?16–ל 6מה ההבדל בין 

בכתיבה

16

6

במילים

שש

שש עשרה

המחשהבאמצעי



מבנה המספרים

באמצעי  
המחשה

בלוח  
המאה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=c5fb1f9c-c828-4f39-9bc2-9419fa36d870&language=he


מבנה המספרים



מבנה המספרים

בתרגילים



דוגמה לשיעור בחירה בנושא רצף

:הקנייה

20רצף המספרים עד 
בעזרת נחש המספרים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=6689a4d1-b8b3-432e-b112-886ca4ba207a&language=he&sitekey=ebag


בחירה בנושא רצףשיעור

:המטלות הבאות3מתוך 2על התלמידים לבחור 

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

משימה מספר  

הלימוד
יצירה דיגיטליתמשימה 

/11-14מ  "ע

רב דף

מבקרים  

בתיאטרון

/

נחש  

המספרים

לנקודהמנקודה 

100עד / 20עד 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#12.8321.6.default
https://storage.cet.ac.il/Assets.API/uploads/KotarFiles/Prod/Shcool/20151/RavdafBook2_2.pdf
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100031233#13.9557.3.default
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a5215806-1f5d-4b28-ada3-f2195185dac4&language=he&sitekey=ebag
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG95inz_ftAhUDNhoKHVZOCnYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAcQHlCyzgJY6Y4DYMyYA2gAcAB4AIABcogB5wSSAQMzLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=UnPtX8aGAYPsaNacqbAH&bih=977&biw=2133&rlz=1C1GCEJ_enIL882IL883#imgrc=gvDW-kAI8fTk9M
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG95inz_ftAhUDNhoKHVZOCnYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAcQHlCyzgJY6Y4DYMyYA2gAcAB4AIABcogB5wSSAQMzLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=UnPtX8aGAYPsaNacqbAH&bih=977&biw=2133&rlz=1C1GCEJ_enIL882IL883#imgrc=gvDW-kAI8fTk9M


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.



אפשרויות נוספות לשיעור בחירה

:דוגמאות לסוגי משימות

רבי דף •

עבודה בחוברת•

למידה דרך משחק  •

פעילויות דיגיטליות  •

המחשהבאמצעות אמצעי תרגול •

דפי ציור וצביעה•



פעילות עם הכיתה

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&acf_language=hebrew&tax_age_group=15&current_page=1
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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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שיעור בחירה

סיכום השיעור

?מה למדנו היום

?איך הרגשתי עם בחירת המשימות

?מה היה לי קל

?מה היה לי קצת קשה




