
שבילים פלוס לכיתה ה
2מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 

האפליקציותהנמצאת בחנות ב"סלבמהלך המפגש נשתמש באפליקציית 

מומלץ להצטייד בכלי כתיבה ונייר  , בנוסף



?מה במפגש

?למה זה כל כך חשוב–אמצעי המחשה 

'חלק א–מספרים טבעיים :  הנושא המתמטי

דוגמה לשיעור מקוון
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–אמצעי המחשה 

?למה זה כל כך חשוב
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אמצעי המחשה בתכנית הלימודים

.מרבית תלמידי בית הספר היסודי נמצאים בשלב החשיבה הקונקרטית

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

.רפלקציה על פעילותם מסוגלים כך להגיע אל רמת ההפשטה של המושגים המתמטיים



מהמוחשי אל המופשט
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מהמוחשי אל המופשט

חשיבה
קונקרטית

חשיבה
מופשטת

המללה

אמצעי  
המחשה

ציור בקיצור

פתרון בעל פה

דימיון
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:הנושא המתמטי

'חלק א–מספרים טבעיים 



הנושא המתמטי



מספרים טבעיים

לפי ההמלצה בתוכנית  

,הלימודים

שעות  25-יש להקדיש כ

.לנושא הזה



אמצעי המחשה פיסיים



אמצעי המחשה פיסיים



וכלים דיגיטליים נוספיםאמצעי המחשה 
מעבדה

סרטון

פעילות

https://www.youtube.com/watch?v=sN8vXWAd61c&feature=youtu.be
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מספרים טבעיים

גכיתה 

שימוש בהמחשה

דכיתה 

ומעבר  המחשה בשימוש 

לטבלאות ותרגילים

הכיתה 

תובנה  , דגש על דרכי פתרון

פ"ופתרון בע
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חלק א–מספרים טבעיים

המבנה העשרוני.  א

חיבור וחיסור.  ב

כפל וחילוק.  ג



חלק א–מספרים טבעיים

המבנה העשרוני.  א

.אומדן ואפשרויות שונות לפתרון, בהתמקדות על תובנה מספרית, חזרה על עקרונות המבנה העשרוני



.פתרון תרגילי חיבור וחיסור עם וללא המרה והצגת דרכי פתרון שונות

דרכי  במגוון עידוד השימוש 

פתרון

חלק א–מספרים טבעיים

חיבור וחיסור.  ב



.פתרון תרגילי כפל וחילוק במאונך ובדרכים נוספות

חלק א–מספרים טבעיים

כפל וחילוק.  ג

.ירפים במזון צמחוני'בספארי מאכילים את הג

.המזון ארוז באריזות שונות לפי משקל

.אריזות מכל משקל30הזמינו 

מלאו את הטבלה וחשבו

את המשקל הכולל של המזון שהוזמן



חלק א–מספרים טבעיים

כפל וחילוק.  ג

.פתרון תרגילי כפל וחילוק במאונך ובדרכים נוספות



:דוגמה לשיעור מקוון

'חלק א-מספרים טבעיים 



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

מתחממים

הקשורה לנושא השיעור( גריין)פעילות פתיחה 

?מי אני

ספרתי4אני מספר 

5ספרת היחידות שלי היא 

ספרת העשרות שלי היא זוגית

ספרת האלפים שלי היא המספר העוקב לספרת היחידות שלי

6,000-ל4,000אני בין 

?מי אני

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104641361#151.272.3.none


הקנייה

הדפים המחיקים  

דפי  "יופיעו תחת 

בתיקיית  " עזר

האביזרים

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/202010/2ea28190f39841e3ba90789fdd783df0/13_Mahik_Pages.pdf


הקנייה
4 1

8

3 1

97
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תרגול/ התנסות 

.זמן העבודה העצמית של התלמידים

. מיקרופון סגור והזום נשאר פתוח, התלמידים עובדים

.המורה יכולה לתת מענה למי שזקוק

אפשר בזמן זה להפנות מספר תלמידים , בנוסף

.לחדר אחר ללמידה פרטנית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=923a2450-5ecf-48fc-82bb-08a94515e02b&language=he
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סיכום עם התלמידים

?מה למדנו השיעור•

(מיקרופונים/ ב"סלאפשר לפתוח )

?האם נושא השיעור ברור לי•

(ב"סל/ סקר בזום )




