
מייקריתפדגוגיה 

8מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

מייקריתפדגוגיה 

תיבות ומדידת נפח-נושא בגיאומטריה

דוגמא לסדנה בגיאומטריה



'דגיאומטריה לכיתה 



'לכיתה דתכנית הלימודים בגיאומטריה 



'לכיתה דנושאי הלימוד בגיאומטריה 



...הדרךציוני מתוך 

תיבות

:  מושגים

פאה, מקצוע, קדקוד

ממדים של תיבה

פריסות התיבה

נפחים

חישוב נפח תיבה

הכרת יחידות נפח

חישוב שטח פנים



--קצת על דו ממד ותלת ממד

:משימה

.דקות4לרשותכם 

!בכמה שיותר אפשרויותקליקסחלקי 5עליכם לחבר 

:ריבועים5-זו דוגמא לצורה המורכבת מ

.מסיבובלא מתקבלות מהזזה או שימו לב שהצורות שיצרתם 

.י סיבוב או היפוך"תוכלו לבדוק זאת ע

?כמה אפשרויות שונות יצרתם

לשיעור במערכת השידורים הלאומית

https://www.youtube.com/watch?v=aWUsZtuVWIE


--קצת על דו ממד ותלת ממד

:ה'פיאז

אופרציההיא , הדימוי של שינוי מגוף לפריסה או להיפך

.הדורשת הרבה יותר מתפישה חזותיתמנטלית 

:היא דורשת

לדמות את הגוף מנקודות מבט שונות. א

.לעבד באופן מנטלי את הקשרים בין נקודות מבט אלה. ב

ויזואלית-פיתוח יכולת שילוב אנליטית



--קצת על דו ממד ותלת ממד

ויזואלי-שילוב אנליטי

לטפח אצל הלומדים הרגלי השילוב בין

לנתחלביןלראות 



--קצת על דו ממד ותלת ממד

?מה השגיאה-ויזואלי-שילוב אנליטי

:רנדה

יש כמה שאי . 64שווה 16ועוד , 4x4ו 4x3יש לו "

"אפשר לראות בציור

(מלמעלהX4 +16קוביות בתיבה 12)



--קצת על דו ממד ותלת ממד

?מה השגיאה-ויזואלי-שילוב אנליטי

ראיית מבנים במונחי הצדדים שלהם



--קצת על דו ממד ותלת ממד

?מה השגיאה-ויזואלי-שילוב אנליטי

ראיית מבנים כמילוי חלל

12+12+12+12+9+9=36



מתוך ספר הלימוד

בניית תיבות ממלבנים



מתוך ספר הלימוד



מתוך ספר הלימוד



מתוך ספר הלימוד

-חישוב נפחים

התנסות והכללה, השערה



מתוך ספר הלימוד

דרכים2-חישוב נפחים ב



מייקריתפדגוגיה 



?מייקריותמה זה 

בנייה או אימוץ חפצים  

בידיים בשביל ההנאה  

הקטנה של לדעת איך 

הדברים עובדים



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



!הכישלון הוא המפתח להצלחה



?ולחינוךלמייקניגמה 

גישה הנשענת על חווית למידה  -מייקריתהוראה 

כשיטה , שיתופיתלעיתים קרובות , מעשית

לפתרון בעיות



?נראית בהוראהמייקריותאיך 



כללי המפתח 
מייקריתבלמידה 

לשתף

לתת

ללמוד

להשתמש בכלים

לשחק

לעזור זה לזה



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



?נראית בהוראהמייקריותאיך 

אפשרויות מרתקות  ( ומורים)מייצר עבור תלמידים " מייקינג"ה

לעבור תהליך עשיר ומורכב במהלכו , להגשים רעיונות באובייקטים

.הם מתנסים במיומנויות והרגלים רבים

מעודדת אצל תלמידים התנסות בחשיבה  מייקינגשותפות בתהליכי 

יצירתית אבל גם בהעברה מדויקת של רעיון מתחום החלום לעולם  

,  הפרקטי

.פתרון בעיות ורצון להשתפר בלהשתפר

ויכולה  , העבודה על תוצר מעודדת את המוטיבציה של תלמידים

.להפוך עבורם חומר מופשט לרלוונטי ונוגע



: מייקרססדנת 

בניית תיבה



?

תכנון הסדנה

כיתת הלימוד: המיקום

.תלמידות6תלמידות הכיתה מחולקות לקבוצות של : משתתפים

.ר"סמ1קוביות של , קשיות ומפצלים: ציוד



מימדמתחילים בדו 



מימדמתחילים בדו 



מימדמתקדמים אל התלת 



?מה משותף לכל התיבות



?איך מודדים נפח




