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(כיתה א, מצולעים)

"וייקח אחת מצלעותיו"

20:00בשעההמפגש יתחיל 20:00בשעהיתחילהמפגש

https://www.youtube.com/watch?v=auUJ5flvodI
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חידה קצרה לחימום

.לפניכם מחומש

:מצולעים כמו בדוגמה2עליכם להעביר קטע המחלק את המחומש ל־

.נסו לקבל מצולעים מסוגים שונים

?כמה אפשרויות שונות יש
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....מתחממים

.  מצולעים2עליכם להעביר קטע המחלק את המחומש ל־

.נסו לקבל מצולעים מסוגים שונים
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פתרונות

מחומש ומשולש מרובע ומרובע

משולש ומשושה

משולש ומרובע
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https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/


6

?מה במפגש

פעילויות במרחב

מצולעים: הנושא המתמטי

(Van Hiele)רמות החשיבה של ואן הילה    
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החשיבה של ואן הילהרמות

הרמה  –1

הוויזואלית

זיהוי וניתוח  –2

צורות

רמת הסדר–3

הרמה  –4

הדדוקטיבית

רמת הדיוק–5

זה מרובע כי הוא  

נראה כמו מרובע

4יש לו –תכונות של צורות 

קודקודים3-זוויות ו4, 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 בהוראה יכולים לקדם או  

.לעכב את התפתחות רמות החשיבה

.הגאומטרייהלעיתים חסרות לתלמידים הבנות מוקדמות הכרחיות להבנת 
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לכיתה אבגאומטרייהנושאי הלימוד 
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מצולעים בתוכנית הלימודים

כיתה א

oשמות מצולעים

oמלבן וריבוע

כיתה ג

משולשים

:מרובעים

oטרפז

oמקבילים ומעוין

oמלבן וריבוע

כיתה ד

oחזרה מצולעים

oמרובעים

oמלבן וריבוע

oמשולשים

כיתה ה

o חזרה והעמקה–מצולעים

oמרובעים

oמקביליות מיוחדות:

oמלבנים

oריבועים

oמעוינים

oדלתונים וטרפז

oבנית מרובעים ממשולשים
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מצולעים

שמות מצולעים

?מהו מצולע

היקף

זווית ישרה

מלבן וריבוע

א

ב

ג

ד

ה
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"מצולעים"שימוש באביזרים בלמידת הנושא 

, סרגל סנטימטרים. גבמארז האביזרים. בבחוברת לתלמיד. א

A4סרט הדבקה ודף 

עבודה במודלים מוחשיים מאפשרת לתלמידים

.להכיר את תכונות המצולעים מתוך בנייה והתנסות
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מעבדות-המחשה דיגיטלית 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d2882ef7-a4fa-488b-ac35-5a0188aeff9c&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5b8cbe3b-5772-4504-8b71-a8625dd23d34&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ccafd2e2-a571-4b74-b73c-fc6faf89c183&language=he&sitekey=ebag
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?מהו מצולע. א

חצרות לחיות

:הלמידה מתבצעת על ידי בניית חצרות לחיות

(רצועות)הכרת הצורה המורכבת מקווים ישרים •

(.כדי שהחיה לא תברח)צורה סגורה •

(.3לפחות )בנויה ממספר צלעות כרצוננו •
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שמות המצולעים. ב

https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=math/kotar/shvilim/geometry_kitaalef/e05_polygons_names_mdi.xml
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שמות המצולעים. ב
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היקף. ג
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זווית ישרה. ד

בניית זווית ישרה מדף נייר
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מלבן וריבוע. ה



פעילויות

במרחב
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בנייה במרחב בעזרת סרט דביק

.8עד 3מספרים מ־מכינים כרטיסי1.

.כל קבוצה בוחרת כרטיס, מחלקים את התלמידים לקבוצות2.

.בונה בעזרת סרט דביק מצולע במרחב לפי מספר הצלעותהקבוצה3.

.מבקשים מהתלמידים לעמוד על קודקודי המצולע4.

.  אפשר לצלם את המצולעים שבנו5.
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שימוש ברצועות

(.בעזרת מדבקות)8עד 3מכינים קובייה שעליה המספרים 1.

.  התלמידים מגרילים מספר בקובייה2.

.כל תלמיד בוחר רצועות לפי המספר שהתקבל ובונה בעזרתן מצולע3.
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בניית מצולעים לפי תנאים
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שבלונה ואוסף מצולעים

.משתמשים בשבלונה ובמצולעים שבשקית האביזרים1.

.מבקשים מהתלמידים למיין את הצורות שבשבלונה למצולעים וללא מצולעים2.

.כל תלמיד בונה מבנה מעניין מאוסף המצולעים3.

.מציירים ציור בעזרת המצולעים שבשבלונה4.

ולפי מישוש הוא צריך  , השני נותן לו מצולע, אחד מבני הזוג עוצם את עיניו: בזוגות5.
.לנחש את שמו ולציין כמה קודקודים יש למצולע

.כתבו את מספר הצלעות שלהם–בחרו שני מצולעים שונים 6.

,  מרובע, משולש)שערו אילו מצולעים אפשר לבנות בעזרת שני המצולעים שבחרתם 7.
(.מחומש וכדומה

.בנו ובדקו את השערתכם8.
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קיפולי נייר

.מצולע שנוצר בקיפולי נייר מדגיש את תכונות המצולע



26

עוד על זווית ישרה
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?

תודה


