
שבילים פלוס לכיתה ד
2מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 

הנמצאת בחנות האפליקציות  ב"סלבמהלך המפגש נשתמש באפליקציית 



'מפגשי הדרכה שבילים פלוס ד
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'?מי מהחלקים זהה בגודלו לחלק ח
?מהו שם השבר

:היכנסו לקוד באפליקציית סלב, לתשובה

מנועיםמחממים



?מה במפגש

"שברים בדרך שלי"על 

: הנושא המתמטי

שברים כחלק משלם

דוגמה לשיעור מקוון

?למה זה כל כך חשוב–אמצעי המחשה 



שברים בדרך שלי
ה-דמערכת אדפטיבית ללמידת נושא השברים במתמטיקה לכיתות 

כיתה ד
עברית בלבד

שעות60-כ

כיתה ה
עברית וערבית

שעות 30-כ

קרן יד הנדיב



?מה זה אומר

טכנולוגית  מבוססת אלגוריתמים  למידה מערכת •

אוספת ומנתחת מידע על התלמיד•

מתאימה לתלמיד את מסלול הלמידה•

קצב ופדגוגיה  , מסלולהתלמידים מקבלים 

.הצרכים שלהםעל פי , אישיים וגמישים

למורהלתלמיד

דוח אונליין המציג נתונים ברמת הכיתה וברמת התלמיד  •
ומתעדכן בזמן אמת

פעילויות , מצגות ומערכי שיעור: מדריך למורה הכולל•
פעילויות ליצירת שיח ופעילויות העשרה , לביסוס וחיזוק

מתמטי והעמקה  



https://youtu.be/61e9NEK-uNQ


8

–אמצעי המחשה 

?למה זה כל כך חשוב



אמצעי המחשה בתכנית הלימודים

.מרבית תלמידי בית הספר היסודי נמצאים בשלב החשיבה הקונקרטית

אשר עושים  תלמידים . למידה מתמטית בגיל זה חייבת להתחיל בפעילות בעצמים

.המתמטייםמסוגלים כך להגיע אל רמת ההפשטה של המושגים פעילותם רפלקציה על 



מהמוחשי אל המופשט



חשיבה
קונקרטית

מהמוחשי אל המופשט

חשיבה
מופשטת

המללה

אמצעי המחשה
ציור בקיצור

דמיון

פתרון בעל פה



חשיבות השימוש באמצעי ההמחשה

יש להתמודד בעזרת שימוש  איתו, מופשטהיא תחום תיאורטי המתמטיקה"

.בדגמים מוחשיים שמשמשים כמודלים

התלמיד עצמו בונה את הרעיונות  , כלומר. הלמידה היא קונסטרוקטיביסטית

."על העשייה( רפלקציה)המתמטיים מתוך מחשבה 

דוח הערכת תכניות לימודים במתמטיקה שהוגש למדען הראשי מטעם משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=7705


הסיבות לשימוש באמצעי המחשה

במתמטיקה" גדולים"המחשה מציגים באופן לא פורמלי רעיונות אמצעי 

אמצעי המחשה יוצרים הנעה אצל התלמידים

אמצעי המחשה ממריצים תלמידים לחשוב בצורה מתמטית

!אמצעי המחשה הם מתמטיקה טובה-נקודת מבט אחת : מתוך המאמר

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf


אמצעי המחשה פיסיים

?למה דווקא סרגלי שברים

קל לשרטוט ולהפשטה•

המשכיות טבעית בין היחידות והשברים-מספר מעורבים•

השוואת שברם נעשית בצורה ברורה ומדויקת  •

ניתן לעבור בקלות לייצוג השבר לשברים על הישר•



אמצעי המחשה דיגיטליים
מעבדה

סרטון

פעילות
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:הנושא המתמטי

שברים כחלק מיחידה



כמה מילים על ספירליות

-בלמידה ספיראלית

.  בדרגות מורכבות שונות,  המושגים והמצבים חוזריםאותם 

בכל מפגש ההתמודדות המתמטית של התלמידים שונה בגלל 

.ההתנסויות הקודמות שצברו

":הרווחנו"

הדרגתיות•

תחושת מסוגלות וביטחון•

חוויה•

זמן להטמעה והפנמה•



'פרקי השברים בכיתה ד

שברים כחלק 

מיחידה

השוואת שברים

פעולות בשברים

שברים  

כחלק מכמות



הנושא המתמטי



?למה שלישים ושישיות

התמקדות ברעיון המתמטי  . א

ולא במספרים ותפקידיהם

ספירליות וחיזוק הרעיונות  . ב

המתמטיים
הרגשה של ביטחון. ג

"שמות שונים לשבר. "ד



שלישים ושישיות

:סדר היחידות בפרק

שברים במילים•

שונותשברים בצורות•

שישיות/ יחידות ושלישים•

שברים במספרים•

שמות שונים לשבר•

מספרים מעורבים•

נלמדים רק לאחר " מכנה"ו" מונה"המושגים 

"שלישים ושישיות"הפרק 



שברים במילים

הכתיבה המתמטיתורק לאחר מכן הם מכירים את , בתחילה התלמידים מכירים את שמות השברים



שברים בצורות שונות

,  הכוללצורה היא שליש מצורה אחרת אם שטחה הוא שליש מהשטח

,(חופפות)אין הכרח שהצורות יהיו שוות בצורתן כלומר 

.אלא שוות בשטחן



המספר המעורב כיחידות ושברים

.1-וגם בשברים השווים ל1-מגדולים בשברים גם , 1-התלמידים עוסקים גם בשברים קטנים מ

.  ואין הבדל מהותי ביניהם, דומהכדי להדגיש שכל השברים האלה מוגדרים באופן זאת 



שברים במספרים



שמות שונים לשבר

.בשלב זה זיהוי השוויון מתבצע באמצעות צביעה או כל הנמקה המתייחסת לשוויון השטחים

כלשהםלעודד שימוש בחוקים או באלגוריתמים ואין 



מספרים מעורבים

,  אמירת השברחשוב לתרגל את צורת האמירה של המספר המעורב ולהבחין בינה ובין צורת 

.שלוש ושישית-שלוש שישיות ו: לדוגמה, נוטים להתבלבל בין שמות הנשמעים דומיםתלמידים שכן

?  מה משמעות השוויון



ייצוג מספר שלם כשבר

יבינו  כדי שהתלמידים במספרים שלמים גם לעסוק יש 

כהמשתלבים במערכת המספרים שהכירו עד שהשברים 
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:דוגמה לשיעור מקוון

חלק מכמות בשברים

מתאיםמציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל 



תכנון לפי חלקי השיעור

פתיחה
('דק5-כ)

פתיח מעורר  

עניין בנושא  

הנלמד

הקנייה
('דק10-כ)

לנושא  חשיפה 

הנלמד

/  התנסות 

('דק20-כ)תרגול 

העבודה שלב 

העצמית של 

התלמידים

סיכום
('דק5-כ)

סיכום הנושא  

הנלמד בשיעור



פתיחה

רק מי שסיים 
𝟏

𝟐
הסודילחדר מהמשימות יוכל לקבל מפתח 

?מי מבין הילדים יקבל מפתח

-שיר
𝟒

𝟖
-זמר

𝟐

𝟏
-צליל

𝟐

𝟔
-מיתר

𝟐𝟎

𝟒𝟎
-רון

𝟒

𝟗
-שירלי

𝟏𝟎

𝟓

-מתחממים

חידה קצרה הקשורה לנושא השיעור



הקנייה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103929095#70.238.4.none


תרגול/ התנסות 

.זמן העבודה העצמית של התלמידים

.המורה יכולה לתת מענה למי שזקוק. מיקרופון סגור והזום נשאר פתוח, התלמידים עובדים

.אפשר בזמן זה להפנות מספר תלמידים לחדר אחר ללמידה פרטנית, בנוסף



סיכום

?מה למדנו השיעור•

(מיקרופונים/ ב"סלאפשר לפתוח )

?האם נושא השיעור ברור לי•

(Reaction/ ב"סל/ סקר בזום )




