
מייקריתפדגוגיה 
8' מפגש מס

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

מייקריותודוגמאות לסדנת גאומטרייה

?מייקריתמה זו פדגוגיה 



פדגוגיה  

מייקרית



?מייקריותמה זה 

חפצים  עיבוד בנייה או 

בידיים בשביל ההנאה  

דברים  איך שבלדעת 

עובדים



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



?ולחינוךלמייקניגמה 

מייקריתהוראה 

לעיתים  , מעשיתלמידה חווית על גישה הנשענת 

לפתרון בעיותכשיטה , שיתופיתקרובות 



?נראית בהוראהמייקריותאיך 



?נראית בהוראהמייקריותאיך 



כללי המפתח 
מייקריתבלמידה 

לשתף
לתת

ללמוד

להשתמש 

בכלים

לשחק

לעזור זה לזה



ליצור תוצר חדש–באמצעות שינוי 



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



תפקידי המורה בלמידה  
שיתופית

מכוון ומנחה  

(ולא מעביר ידע)

משימה עיצוב 

מתאימה לימודית 
פיתוח נורמות של שיתופיות  

על אווירה תוך שמירה 

ידידותית ומכבדת

האצלת סמכויות  

ופיתוח תחושת 

אחריות אצל 

התלמידים

פיתוח מיומנויות  

למידה ודיון



בבית ספר באוהיומייקריתלמידה 

https://www.youtube.com/watch?v=QVBVK1BAOos&t=17s&ab_channel=DublinCitySchoolsOH


גאומטרייה

בכיתה



תכנית הלימודים בגיאומטריה לכיתה ג

מאונכות ומקבילות

זוויות

משולשים

מרובעים

מצולעיםהקף 

-אפריל עד אפריל

המשך הקף מצולעיםיוני

מדידות משקל

מדידות נפח

מדידות זמן

סיבוביתסימטרייה

https://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Mathematics/prisot/mathc.pdf


מדידות זמן

תכנית הלימודים בגיאומטריה לכיתה ג



ספר לימוד  

גאומטרייה

של שבילים 

פלוס



מדידות זמן מתוך ספר הלימוד

?מה התלמידים יודעים בנושא

?מה הם הספיקו

?ומה הם זוכרים



מדידות זמן: מייקרססדנת 

בונים שעון שמש



תכנון הסדנה

כיתת הלימוד וחצר בית הספר: המיקום

שיעורים רצופים2: משך השיעור

מדבקות ושאריות מזדמנות של חומרי  , עלים, אבנים, צלחות נייר, קשיות, פלסטלינה, גירים: ציוד

.יצירה



?מהי יממה: מתחברים לספר הלימוד



לומדים ומתנסים  : שלב ראשון

מהי יממה



לומדים ומתנסים  : שלב ראשון

https://youtu.be/GK62T7O2oik


סוגי שעונים

לומדים ומתנסים  : שלב ראשון



לומדים ומתנסים  : שלב ראשון

שעון השמש ועקרון הטלת  

הצל

?מה הם לדעתכם היתרונות והחסרונות של שעון שמש



לומדים ומתנסים  : שלב ראשון

שעון השמש ועקרון הטלת  

הצל

https://www.youtube.com/watch?v=lf0zfxbt7ds&t=83s&ab_channel=starpattern


לומדים ומתנסים  : שלב ראשון

שעון מחוגים

חיבור לידע קודם



מתכננים שעון שמש: שלב שני

הילדים מתכננים קודם כיצד ימקמו את המספרים ואת  

.  הרווחים ביניהם ובאילו חומרים ישתמשו



בונים שעון שמש: שלב שלישי



בונים שעון שמש: שלב שלישי



בונים שעון שמש: שלב שלישי



בונים שעון שמש: שלב שלישי



בונים שעון שמש: שלב שלישי



בונים שעון שמש: שלב שלישי



חוזרים לכיתה לרפלקציה: שלב רביעי

.נקיים דיון עם התלמידים על התהליך כולו

:נשאל

? היו האתגרים שנתקלנו בהםמה 

?למדנו מהפעילותמה 



תודה רבה


