
20:00המפגש יתחיל בשעה 

200כפל עד 
'כיתה ג–8שבילים פלוס 

4מפגש מספר 
יסמין קליין



?מה במפגש

שיעור בחירה|   הוראה דיפרנציאלית  

200כפל עד : הנושא המתמטי

חדש על המדף



חדש על המדף
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מדברים על הוראה 
דיפרנציאלית



הוראה דיפרנציאלית

,  הלמידה והפיכתה לאפקטיבית יותר לכל לומדייעול 

.הטרוגניתהיתרונות שבכיתה לוותר על מבלי 

?איך

(  ?מה לומדים)התאמת התוכן •

(  ?איך לומדים)התאמת התהליך •

(?איך מציגים את ההבנה)התאמת התוצר •



עקרונות חשובים

עבודה 
בקבוצות



שיעור בחירה

לבחור  בחירה התלמידים יכולים בשיעור 

המשימות אותן יבצעו על פי בחירתם  את 

.האישית

דיפרנציאלי לסגנונות מענה : המטרה

הלמידה בכיתה והגברת מוטיבציית  

.הלמידה אצל התלמידים
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:הנושא המתמטי
200כפל עד 



200כפל וחילוק עד 



200כפל וחילוק עד 



:  פתרו במהירות

 =6X12

200כפל וחילוק עד 

6X6 +6X6 6X2 +6X10 6X3 +6X9



200כפל וחילוק עד 



פילוג בעזרת המחשה



פילוג בעזרת מודל



מתקדם-מעבדת מלבני כפל 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=a40317a7-df36-43cf-8d44-76e9aa1e70f8&language=he


פילוג בעזרת ציור בקיצור

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102911500#55.7609.6.default


200כפל וחילוק עד 



קשרים בין תרגילים

בעזרת תרגיל
בעזרת ציורים של 

קבוצות שוות



קשרים בין תרגילים

בעזרת  

ציורים של 

קבוצות שוות

בעזרת  

תרגיל



שיעור בחירה200כפל עד 



בחירה בנושא פילוגשיעור

:המטלות הבאות3מתוך 2על התלמידים לבחור 

53-55מ "ע
פילוג  –מלבני כפל 

נתון בתרגילים
שלשות בפילוג

משימה מספר 
הלימוד

משחק  דיגיטליתמשימה 

הכינו משחק או  
חידון בנושא 

200כפל עד 

כתבו סיפור חשבוני  
שמתאים לתרגיל  

=14X8

ציירו ציור  
שמתאים  

4X15=לתרגיל 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=c5ec2b79-51e1-4544-8b97-c4cd51601478&language=he


"מה המצב"מתוך 

"פרזנטציה בריבוע"מתוך 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=50a48a3a-1692-4305-9443-e70fea255924&language=he#pageId=page_4&documentId=50a48a3a-1692-4305-9443-e70fea255924
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a7/


אפשרויות לשיעור בחירה

:דוגמאות לסוגי משימות

רבי דף •

עבודה בחוברת•

למידה דרך משחק  •

פעילויות דיגיטליות  •

המחשהבאמצעות אמצעי תרגול •

דפי ציור וצביעה•



פילוגבחירה בנושא שיעור

: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.



?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





שלשות בפילוג: משחק

14 x 7 = 10 x 7 + 4 x 7 15 x 6 = 10 x 6 + 5 x 68 x 11 = 8 x 10 + 8 x 1



14 x 4 = 10 x 4 + 4 x 4 17 x6= 10 x 6 + 7 x 6


