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10עדוחיסורחיבור

לכתהפלוסשבילים
'א

20:00בשעהיתחילהמפגש
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?במפגשמה

?חשובכךכלזהלמה–המחשהאמצעי

10עדוחיסורחיבור

פיזיים ודיגיטליים–אמצעי המחשה •

משמעויות•

דוגמה לשיעור בלמידה מרחוק
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–המחשהאמצעי

?חשובכךכלזהלמה
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הלימודיםבתכניתהמחשהאמצעי

.הקונקרטיתהחשיבהבשלבנמצאיםהיסודיהספרביתתלמידימרבית

עושיםאשרתלמידים.בעצמיםבפעילותלהתחילחייבתזהבגילמתמטיתלמידה

.המתמטייםהמושגיםשלההפשטהרמתאללהגיעכךמסוגליםפעילותםעלרפלקציה
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המופשטאלמהמוחשי
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מחשיבה קונקרטית למופשטת
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ההמחשהאמצעיהשימוש בחשיבות

שימושבעזרתלהתמודדישאיתו,מופשטתיאורטיתחוםהיאהמתמטיקה"

.כמודליםשמשמשיםמוחשייםבדגמים

הרעיונותאתבונהעצמוהתלמיד, כלומר. קונסטרוקטיביסטיתהיאהלמידה

".העשייהעל(רפלקציה)מחשבהמתוךהמתמטיים

החינוךמשרדמטעםהראשילמדעןשהוגשבמתמטיקהלימודיםתכניותהערכתדוח

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

"גדולים"רעיונותפורמלילאבאופןמציגיםהמחשהאמצעיבמתמטיקה

התלמידיםאצלהנעהיוצריםהמחשהאמצעי

מתמטיתבצורהלחשובתלמידיםממריציםהמחשהאמצעי

!טובהמתמטיקההםהמחשהאמצעי-אחתמבטנקודת :המאמרמתוך

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

10עדוחיסורחיבור
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וחיסורחיבורלנושאהמחשהאמצעי

דיגיטלייםהמחשהאמצעיפיזייםהמחשהאמצעי

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22a17a87-5496-4349-afc9-27a7ff630255&language=he
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10עדוחיסורחיבורבפרקמה
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אוירהדף
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וחלקיםשלם .א

בהמשךשיילמדווהחיסורהחיבורלפעולותהכנהמשמשוחלקיםבשלםהעיסוק
.הפעולותשתיביןהקשרלהבנתותורם

וחלקיםשלםאותםאתמראותשהןמשום ,שונותאינןהאלהההפרדות

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#61.52.5.default
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שלם וחלקים בציור

אפשר להשתמש  , כשמייצגים את השלם והחלקים בציור

:למשל כך, בשני צבעים וגם לצייר עיגולים מלאים וריקים
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וחלקיםשלםייצוגים נוספים ל 
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עבודה בעזרת אמצעי ההמחשה

ציור

מיצוי כל האפשרויות

משחק בקבוצה

.עוסק בכל הדרכים השונות האפשריות להפרדת אותו שלםהדיון שאחרי הפעילות•

.0אחד החלקים הוא חשוב לזכור גם את ההפרדה שבה

אפשר לעודד את התלמידים המתקדמים למצוא דרך שיטתית כדי לבדוק אם נמצאו כל•

(.9)ההפרדות של אותו שלם 

הפרדות שונות לאותו מספר-חלקיםהושלםה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#65.9121.6.default
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חיבור .ב

:על דף הפסיםתרגיל חיבור כך פותרים 

. כותבים את התרגיל• 

.השלם והחלקיםבתבנית חלקיםכותבים את שני ה• 

.האחד מתחת לאחר( שני החלקים)בונים את שני המספרים שבתרגיל • 

.מצרפים את הדסקיות של חלק אחד לחלק האחר• 

.שהוא התוצאה של התרגיל, השלםרואים את • 

.כותבים את השלם בתבנית השלם והחלקים ובתרגיל• 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#67.9589.4.none
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חיבור .ב
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חיבור

משוואות חיבורהתרגיל-המתמטיתהשפה
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חיסור .ג

(  מימין או משמאל)ברצף ( החלק)מזהים בתוך המספר הזה את המספר השני •

(.בעיפרוןאפשר להסתיר אותו בכף היד)ומשנים את צבע הדסקיות שלו 

. כותבים את התרגיל• 

-והמספר השני הוא אחד החלקים , המספר הראשון הוא השלם-בתרגיל חיסור • 

.כותבים אותם בתבנית השלם והחלקים

(. השלם)בונים את המספר הראשון בתרגיל • 

.החלק שבו לא השתנה צבע הדסקיות הוא התוצאה של התרגיל

:על דף הפסיםתרגיל חיסור כך פותרים 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#86.316.4.none
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משמעויות שונות של פעולת החיסור

 .חלקיםלשניהשלםאתמפרידיםלמעשה ,חלקלכלשונהבצבעמשתמשיםכאשר
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:דוגמה לשיעור מקוון

10חיבור עד 



תכנון לפי חלקי השיעור

פתיחה
('דק5-כ)

פתיח מעורר  

עניין בנושא  

הנלמד

הקנייה
('דק10-כ)

חשיפה לנושא  

הנלמד

/  התנסות 

('דק20-כ)תרגול 

שלב העבודה  

העצמית של 

התלמידים

סיכום
('דק5-כ)

סיכום הנושא  

הנלמד בשיעור



פתיחה

-מתחממים

חידה קצרה הקשורה לנושא השיעור

1-ב7-אני מספר גדול מ

?מי אני



הקנייה

חיבור–סרטון 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#68.70.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he


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

משחק להדפסהפעילות דיגיטליתעבודה בחוברת

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030#68.9460.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d5e187f5-4f8d-4ee8-830b-ff50fecd941d&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=74de22ed-5c95-44a7-a1eb-ee49c8935fee&language=he
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94/49923/


סיכום

?מה למדנו השיעור•

(אפשר לפתוח מיקרופונים)

?האם נושא השיעור ברור לי•

סימון בזום•
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מוריםמרכז

https://ebag.cet.ac.il/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%90/
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?שאלות
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!תודה


