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מנועיםמחממים
?כמה עיגולים יש בדף זה

או רשמו בעזרת כלי הכתיבה, אט'כתבו בצ



מנועיםמחממים
...ועכשיו

?כמה עיגולים יש בדף זה

או רשמו בעזרת כלי הכתיבה, אט'כתבו בצ



?מה במפגש

'אמצעי המחשה נלווים לפרק מבנה עשרוני חלק א

רצף ההוראה של המבנה העשרוני

דוגמה לשיעור מקוון



:הנושא המתמטי

'חלק א-מבנה עשרוני



מארז אביזרים לתלמיד-אמצעי המחשה

מהמוחשי אל המופשט

52+6

:לפרקים העוסקים במבנה העשרוני

קרטון להכנת ישר מספרים•

יחידות ועשרות-משטים•

דף פסים מחיק•

מדבקות•



סרטונים המדגימים שימוש באביזרים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#62.94.3.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#84.56.3.default


-אמצעי המחשה דיגיטליים
מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22f32386-6339-4012-983d-9b197be8237e&language=he&sitekey=ebag


-אמצעי המחשה דיגיטליים
מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0eb9711e-47ab-44a7-b7ed-024b25e4065f&language=he&sitekey=ebag


-אמצעי המחשה דיגיטליים
מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag


רצף ההוראה



רצף הוראה



רצף המספרים .א



רצף המספרים .א

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag


רצף המספרים .א

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=he&sitekey=ebag


מספרים וכמויות .ב



מספרים וכמויות .ב

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#73.9989.5.default


יחידות ועשרות .ג

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22f32386-6339-4012-983d-9b197be8237e&language=he&sitekey=ebag


,משימות מתוקשבות לתרגול
משחוק

תרגול עם מחולל

משימת הערכה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ae5bab1f-364e-429c-ac33-bc0b34a5aefe&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c00d8df7-910c-4092-8adb-866e3cd9f417&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c00d8df7-910c-4092-8adb-866e3cd9f417&language=he&sitekey=ebag


יחידות ועשרות

אט'או רשמו בצ, השתמשו בכלי הכתיבה ורשמו את ההצעה שלכם ליד כל סעיף 

.ג

:הצעות לביצוע המשימה

בלמידה בכיתה השתמשו

או בכתיבה על לוחותב"בסל

,מחיקים 

בלמידה מרחוק השתמשו 

פתחו מיקרופונים, ב"בסל

אט'או בכתיבה בצ



יחידות ועשרות

שימוש 

.ג

שימוש באביזרים קונקרטיים

שימוש באביזרים דיגיטליים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0eb9711e-47ab-44a7-b7ed-024b25e4065f&language=he&sitekey=ebag


לוח המאה .ד

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=he&sitekey=ebag


חיבור וחיסור ללא המרה
?כיצד התלמידים שלכם יפתרו משימה זו

.ה
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:הנושא המתמטי

חיבור וחיסור ללא המרה
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:דוגמה לשיעור מקוון

יחידה ה-חיבור וחיסור ללא המרה



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
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מספרים דו ספרתים וקבלה בתוצאה2יעל חיברה 

,עשרות ושמונה יחידות6

?מספרים דו ספרתים מתאמים לתוצאה שיעל קבלה2אלו 

,הנכם יכולים להיעזר באביזרים

.אט'בצכלי הכתיבה או כתבו את הצעתכם בעזרת כתבו 
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הקנייה
התלמידים משתמשים באביזרים ממארז האביזרים

סרטון הדגמה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#107.1291.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#106.8873.6.default


הקנייה

בשכבות  106פעילות בעמוד 

,המידע

תרגול הדגמה כיצד פותרים  

בעזרת המעבדה  

חיבור וחיסור-משטחי עשר

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#107.9366.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#107.9366.6.default


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 )



!?שאלות 




