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   !לוםש

  בתכנית לשימוש עצות ואוסף ה למוררכה חוברת הדלהגיש שמחים אנו
  .אצבעות עשר

.  קלאסית המוגשת במעטפת משחקית מהנהוגיה על פדגמבוססת אצבעות עשר
 תהליךלספק כלים לגוון את ,  בכיתהמורה את עבודת הלהעצים נויה בהתכנית

  . קיימיםמוד ליוחומרי לימוד תכניות בולתמוך, הוראהה

 ואנו, ארץ שונים בר בבתי ספלוטים פייערכנו ונה האחרמודים שנת הליבמהלך
 מתקבלת צבעות אעשר תכנית. ות מצוינהיו ות לדווח שהתוצאחיםשמ

  .ריםוהו, תלמידים, י מורים"ע רבה בהתלהבות

 דיונים רבים עלו, ילוט הפימהלך בשלמדנו לקחים זאת מבוססת על חוברת

  . בהםש המיטבית להשתמוהדרך ימוד על חומרי הלומורות עם מורים קיימנוש

  !בעות אצעשר בשימוש הצלחה והנאה מהלכם מאחלים אנו

         קופרמן     שמעון שוקן קופרמן     שמעון שוקן קופרמן     שמעון שוקן קופרמן     שמעון שוקןרזרזרזרז

  ן שוקשמעון' ופ    פרופרמןרז ק' פרופ
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        מבואמבואמבואמבוא
 תומכות שיביות אינטראקטודיות פעילויות לימשל על אוסף נרחב מבוססת  אצבעות אצבעות אצבעות אצבעותרררר עש עש עש עשתכניתתכניתתכניתתכנית

 על מחשבים אישיים והן על הן פועלת תכניתה. 'ו עד'  אובכיתות ילדים בגני מטיקה מתהוראתב

  . בכל הדפדפנים הפופולארים ובסביבות אפל ואנדרואידותומכת, טאבלטים

, ריםמאיי,  תכנההנדסימ, מורים, מדעי המחשבל ומטיקהי פרופסורים למת" עהפותח תכניתה

 של קה במתמטידים לפי תכנית הלימונבנו התכניםכל . ומומחים להוראת מתמטיקה בגיל הרך

  .משרד החינוך

שתצא ,  התכנית המלאהגרסת". אפיזודה "ת נקראבעות אצשר בתכנית עהבסיסית לימוד היחידת

 יועדתמ,  אפיזודות38 התכנית הנוכחית כוללת גרסת. תכלול מאות אפיזודות, 2004 במרץ רלאו

  . על מכשירי אייפד בלבדפועלתו', לתמוך בהוראת מתמטיקה בגני ילדים ובכתות א

נוספים פנו לאתר  לפרטים . את התכנית ולהשתמש בה ללא תשלוםניתן להוריד

www.tenFingers.co.il 

ל עשר אצבעות ש הלימוד כיצד להשתמש בחומרי תארמ) ת הנוכחירתהחוב( למורה המדריך

 עם כל אפיזודה עבודהורה כיצד להפוך את ה את הממנחה המדריך, בפרט. בסביבת הכתה

  .מאלפת מהנה וכית חינוהתנסותל

  : הבאיםים לפי הנושאמתוארים הלימוד חומרי

  .רשת הנדמשימה הושל קצר של האפיזודה תיאור ::::תקצירתקצירתקצירתקציר •

 בתהליך הלימוד מיקומה עלו,  של האפיזודהפדגוגי התוכן העל הערות ::::עיםעיםעיםעים הקל הקל הקל הקלמאחורימאחורימאחורימאחורי •

  .ווח הטארוך המתמטי

  . הלמידהך משמעותי בתהלילחלק הכתה בפני ודה הצגת האפיזאת להפוך ד כיצ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה •

 מתמטיות עמוקות בנות תוומעלות, "חתההרמה להנ" כאפיזודה בתמשות שמשלות שא::::דיוןדיוןדיוןדיון •

 . בהמשחק מהטבעי באופן בעותהנו

 בו ומאירים מתמטי הנושא האת שמדגישים) ים מחשבללא( כתה משחקי והפעלות ::::פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות •

 .נוספים פנים

 שרואפ, בחלקםאו , כולם בהשתמש לראפש.  המורהת הם לבחירים המוצעהדיונים והפעילויות כל

  . בכתהנוספות פעילויות ולבצעכמובן ליזום 
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        יותיותיותיות כלל כלל כלל כללעצותעצותעצותעצות

 .יפוסי בשיעור טאפיזודות, ולכל היותר שלוש, שתיים לשלב מומלץ .1

 : הרצף הבאלפי ה אפיזודכל עם לעבוד מומלץ .2

 )אם יש,  מקרןבעזרת (הכתה לפני האפיזודה הצגת •

 תלמידים עצמית של העבודה •

 ליאה במדיון •

 הבהירל, אפיזודה עם ההאישית תנסות על ההחוויות ולהשוות חליף להמאפשר במליאה הדיון .3

. אחרים לימוד נושאי ולקשור את האפיזודה להמתמטי שא בנולהעמיק, רותנקודות לא ברו

 . שניהםשל ילוב שוא, שחקית מפעילות,  ותשובותאלותי ש"הדיון במליאה מתבצע ע

 בפני הציגניתן ל, לחליפין. דה כל אפיזוורעב, בנפרד למעלה שמתואר את הרצף בצע לניתן .4

 של יותר ממושך זמן פרק תלמידים לתתול, ר בתחילת השיעות מאפיזודה אחיותר כתהה

 .כיתתית הדינמיקה והמורה הירתלפי בח, עבודה עצמית

 גיטימציה לתת לחשוב. שגיאות מספר יזום באופן לבצע יש הכתה בפני יזודות אפת הדגמבעת .5

 של וחיוני טבעי חלק ששגיאות הן להדגישו, ות לשגיאמגיב המחשב כיצד יםלהדג, לשגיאות

 .םלא לומדי, שוגיםאם לא :  הלמידהתהליך

 בקלות למלא שיכולות המשך ופעילויות לדיון שאלות שלפניכם כוללת מגוון רחב של החוברת .6

 .ת ביעבודות, ך רוצים בכאם, הן ולם שיעור שהן

 שעוסקות דות אפיזו16 כוללתהתכנית , לדוגמא. אפיזודותי מספר " עמכוסה מתמטי ושא נכל .7

 ביטוי בחיים לידי ות באתומתמטי ותפעול, כידוע. חיבור בשעוסקות דות אפיזו7 - ובמנייה

 הללו באמצעות שר לשקף את השונות והעווב לכן חש.נים רבים ומגווובמצבים באופנים

 נדבכים מוסיפה אפיזודה כל, למעשה. שנייה רבות שלעיתים נראות דומות האחת לפיזודותא

 רציפה להתפתחות חיונייםאך , עדינים לעיתים הם הללו הידע נדבכי. חדשים טיםמתמ

 ן ביוהשוני הדמיון ל עמידים לדון עם התלהחלט באפשר. ית המתמטההבנהומדורגת של 

 . שעשינו בעבראפיזודותהאפיזודה הנוכחית ל

 וגות שעבודה בזההניסיון מרא. הכרחלא ב?  מחשב או טאבלטהיות תלמיד חייב ללכל האם .8

 . חברתייםשוריםומפתחת כי,  שיתוף פעולהתמעודד,  מחנכת לסבלנותטנות קקבוצותאו ב

 שתמונת המסך מוקרנת על תנאיב, החלטב?  אחדבלט טאו רק עם מחשב אעבוד אפשר להאם .9

 לפני מים מדגימוריםבצורת העבודה הזאת "). חכםלוח  "דווקא ולא(לוח שאפשר לכתוב עליו 

 שאר תלמידים לענות על השאלות לפני ניםומזמי, זודות שאלות ברוח האפישואלים, הכתה

 . הכתה
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         חומרי הלימוד חומרי הלימוד חומרי הלימוד חומרי הלימודארגוןארגוןארגוןארגון
  .או דרך תוכן העניינים, ל באירופהדרך טיו: נות להגיע לכל אפיזודה בשתי דרכים שואפשר

 בעשר סיור של משחקית במעטפת ורגנותהאפיזודות מא, ע וצבעניין להוסיף כדי :::: באירופה באירופה באירופה באירופהטיולטיולטיולטיול

 מתבקש התלמיד הסיור בה תוכדי להשלים א,  אפיזודות3-4 -בכל ארץ יש כ. אירופיותארצות 

 מבצעים התלמידים יתכ' הצפובליקה ברהביקור ךבמהל, למשל. הללו האפיזודות תלהשלים א

, ת בעיופתרון,  חיבורות פעולמבצעים הם יה בשוודביקור הובמהלך, וואה מנייה והשעולותפ

 כנים לתהארצותוהקשר בין ,  מתמטיתמעות אין משהגיאוגרפי לקונטקסט. וייצוג עשרוני

 ם מסגרת מושכת שילדים נהנייוצר הגיאוגרפי ורהסי, זאתיחד עם . רירותי שא הוהמתמטים

 את מלמדים הסדר בו ר אחקבועו,  האפיזודות במהלך הטיול הוא מהקל אל הקשהדרס.  בהפעולל

  . לימודים במהלך שנת ההלימודנושאי 

מאפשר ,  הביתיתי לחיצה על צלמ"אליו אפשר להגיע מכל מסך ע, העניינים תוכן :::: העניינים העניינים העניינים הענייניםתוכןתוכןתוכןתוכן

 הידע נושאי י לפודרות מסהאפיזודות.  המשחקיתלמעטפת מחוץ, אפיזודה לכל רה ישיגישה

  ):מספר האפיזודות בכל נושא, סוגרייםב (הבאיםהמתמטיים 

  )8( בסיסית מנייה •

  )8( מתקדמת מנייה •

  )4 (ספרות כתיבת •

  )4 (והשוואה סדר •

  )7 (חיבור •

  )3 (תבניות •

  )1 (זוגיות •

  ) 3( בעיות פתרון •

 וא, ת המשחקיעטפתדרך המ: אלטרנטיביים סלולים משני דרך ודה אפיזל להגיע לכניתן, כאמור

 אפשר ; ולכתהעור לשייותר את המסלול שמתאים לבחור מוזמן מורה לכ. ניינים העוכןדרך ת

  .ביל המסלולים במקבשני משבהחלט להשת

 תאםבה,  כוכביםלושהאו ש, בים כוכשני, חד אכוכב מקבל התלמיד פיזודה על כל אהעבודה בסיום

,  שובזודה לבצע את האפיתןני, אם יש זמן). ד כוכב אחא הונימלי המייץהתמר (הביצועלמיומנות 

  . כבים יותר כוקבל לנסות לדיכ

 הכנסת מולהימנע,  במסגרת המליאהוכבים לכחס להתיילא רה מציעים למואנו, את זם עיחד

.  אחדכוכבכולל , היא תוצאה של כלשבחצריך : הואנהפוך .  כלשהי בין התלמידיםותתחרותי

  . ותו לא, פר להשתיד את התלמאתגר ולמינימלי משוב פקלס היא ם הכוכבירתמט
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        סקוטלנדסקוטלנדסקוטלנדסקוטלנד

  ) בסיסיתמנייה(   תכשיטים סקוטידוכן

 שימוש תוך מחרוזת ליצורהמשימה היא . ריק וחוט,  חרוזים שוניםסוגי שלושה מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

, ים היא לקרוא את המספרהמשימה". וזים חר5 עם חרוזת מוצר: "מאלדוג.  נתוןרוזים חמספרב

 להשתמש ניתן. נדרש החרוזים המספר מרוזתוליצור מח, ים מייצגמספרים החרוזים כמה הביןל

        .ונים שמסוגים ים גם בחרוזכמו, חרוזיםבכל אחד מסוגי ה

 בין הקשר ת יסודות להבנניחהומ, ת בסיסיוייה מנפעולות מתרגלת הפעילות: לעיםלעיםלעיםלעים הק הק הק הקמאחורימאחורימאחורימאחורי

        . מנייה לפעולות חיבורפעולות

 הדגמההדגמההדגמההדגמה

 השימוש.  בחרוזים מצבעים שוניםלהשתמש מומלץ,  לא מחייבת זאתשהמשימה אף על •

  .ומוסיף צבע לפעילות, )מספר החרוזים (עד הימספר פירוקים שונים של מאפשר שונים בחרוזים

. ים חרוז5 בת רוזת מחליצור התבקשנו שנניח, לדוגמא. עד היפר מסשל שונים פירוקים הראו •

 לא, )יחננ (ירוקים ם חרוזיושלושה אדומים חרוזים שני כזאת בת מחרוזת יוצרים שלאחר

 מהכיתה מבקשים את החרוזים מהחוט ומסירים,  זאתבמקום; "סיימתי "כפתור על לוחצים

 חרוזים ארבעה בעזרת, לדוגמא.  אחרופן חרוזים בא5 בת מחרוזת לבנות כיצד אותנו להנחות

 הללו בדרכיםוהדיון , שהי כלמחרוזת לבנותות  דרכים שונהרבהיש .  אחדירוק חרוז ודומיםא

  . מנייה לחיבורן ביהקשר של הבנה הלת את התחוהן המנייה יכולת את הן מחזק

        :לדוגמא.  על הלוח שתי קערות ובהן כמה חרוזיםציירו ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

  ירוק  ירוק   ירוק:  1 קערה

  אדום  אדום:  2 קערה

  ) שוניםבעים את שמות הצבעים ציירו עיגולים בצכתובבמקום ל(

, )ירוק-ירוק-קירו, נניח (חת אמא דוגכיתבו. וזים חר3הבה נבנה מחרוזת בת :  על הלוחכיתבו

ציינו לפני הכתה שכל המחרוזות בנויות . והזמינו תלמידים לכתוב על הלוח דוגמאות נוספות

  .משלושה חרוזים
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  )בסיסית המשך מניית(  אדינבורוטירת

 היא המשימה.  פתוחחלון לעדאחת מב- אחתלפות חוהציפורים. פן במעוציפורים מניית: תקצירתקצירתקצירתקציר

 עשרת ך מתושחלפו יפוריםולבחור את מספר הצ, חלון חולפות מבעד לכשהן רים הציפואתלמנות 

  . המסךל שמוצגים עמספריםה

 אם. 1-6 המספרים בטווח המשך ניית מבפעולות התלמיד את אמנת מהפעילות: םםםם הקלעי הקלעי הקלעי הקלעימאחורימאחורימאחורימאחורי

        .ורש מפבאופן על המסך מוצגתהליך המנייה , גההתלמיד שו

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

 את מדמהו, ורש מפופן באציפורים את המונה המחשב, שגויה תשובה עונים שכאשר הדגימו •

 רם בקול) 1, 2, 3(...  על המסך וצגים המהמספרים את קרוא למומלץ.  המסךעל המנייה תהליך

  .ולימודית מהנה שגיאה לפעילות למנף ניתן כיצד דוגמאזוהי . התלמידים עם דיח

  : שונותבדרכים הציפורים ת אמנות לאפשר •

o יחד עם המורהתלמידיםכל ה( רם בקול (  

o אצבעות הרמתוב,  רםבקול 
o ובאצבעות, בלב  

o באצבעות שימוש ללא, בלב. 

  .תה את שיטות המנייה הללו יחד עם הכותרגלו הדגימו
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  )ית בסיסהימני(   לוך נסאגם

  . וצה יש בקבדגים למנות ולענות כמה יא ההמשימה; דגים קבוצת מוצגת: תקצירתקצירתקצירתקציר

  .6 עד 1 המספרים בתחום סיתמנייה בסי: קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

        ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

 .ייה שיכול לסייע במנדבר, נו לסימוגורמת בדג שהנגיעה ישוהדג. המוצגים בדגים געו •

 אם ה יקרמה: "ם בקול רתהו, מכן לאחר.  רםול כלשהו ובקבסדר הכתה לפני גים הדאת מנו •

מעניין לבדוק מה " ?גים דל שונה שפר מסנקבל האם? דווקא שני המהצד, ב שוהדגים את נמנה

 כאלה כדאי תמיד לברר יחד שאלות? התוצאה את ה משנייה המנסדר םהא: שבים חולמידיםהת

 . התכנהעזרת מתאימים בים מכן לערוך ניסויחרולא, עם התלמידים

  ): העצמילאחר התרגול (    דיוןדיוןדיוןדיון

  )1(? ם קטן שראיתי מספר הדגים הכמה •

 )6(?  שראיתםדול הכי גגים מספר הדמה •

 את שנו. ספרם את מלמנות הכתה את הנחוו, כתה לפני הבשורה תלמידים מספר העמידו ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

  .ניות את תוצאות כל המח על הלורשמו.  שובלמנות הנחו ותלמידים הסידור
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        נורבגיהנורבגיהנורבגיהנורבגיה

  )2 -  ו1 ספרות הכתיבת(   הטרוליםמערת

.  סטיילוסרתאו בעז,  אצבעבעזרת המסך לכתוב על פשרא. 2 - ו1 ות הספרת כתיבתרגול: תקצירתקצירתקצירתקציר

        .וס בסטיילשימוש ל עיםאנו ממליצ

. כרצונם שרבטל יכולים התלמידיםו, הכתיבה ונות בודק את נכאינו המחשב :::: הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

,  מתמטיתמיומנות קת בדיאין שמכיוון.  ממנהנהנים מאד ילדים אך, פשטנית נראית הפעילות

 .ם כוכבי3 מקרה בכל בל מקהתלמיד

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 בכל נכונה כתיבהשמאפשר לקבל הדגמה של , "הדגם "ור לכפתמידים תשומת לב התלאת הסבו •

  .ות במהלך הפעילשלב

הנחו את התלמידים . נית האמריקבשיטה 1 את כתיבת הספרה מדגים שהמחשב ב לשימו •

הסבירו שבארצות שונות .  בישראלגה בשיטה שנהו1 הספרה את ב ולכתומהלהתעלם מההדג

 את אותו נות שכל צורות הכתיבה הללו מסמדגישווה, כותבים חלק מהספרות באופן קצת שונה

מה שכותבים על ( המסמן בין ליצור הפרדה מנטלית ה הזה יוצר הזדמנות טוביוןהד. מספר

 ). המופשט אליו מתכווניםפרהמס(לבין המסומן ) ייראו על הנ, הלוח
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  )נמית דימנייה(  פיורד בצוללים

, נכונה עונה התלמיד שלאחר. בוצה יש בקגים דכמההתלמיד נשאל ;  מוצגתיםקבוצת דג: תקצירתקצירתקצירתקציר

 הדגיםאו ,  עוזב את הקבוצהקיים דג,  לקבוצהצטרף מחדש דג:  הדברים הבאים מתרחשאחד

  .בקבוצה דגים יש כמה שוב שאל נהתלמיד כן מחרלא. משנים את מיקומם בקבוצה

 העצמים רמספ (צםהוספת ע: ים מצבבמספר 1-10 בתחום דינמית מים עצייתמנ:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 העצמים מספר( העצמים תבניתושינוי , )באחת קטן צמיםמספר הע (צםגריעת ע, )חתגדל בא

 -ו" 1הוסף  "פעולות הת להבנדות יסוחה מתרגלת מנייה דינאמית ומניהפעילות). נשאר ללא שינוי

        ".1החסר "

        : : : : )לאחר התרגול העצמי (דיוןדיוןדיוןדיון ל ל ל לשאלותשאלותשאלותשאלות

  ?  את הקבוצהעזב ד אחדג,  את הדגיםניתם שמלאחר קרה שלמי •

 ?בה מה התשודעתם יךאי? ים הדגת שוב אמניתם האם,  שהדג עזב את הקבוצהלאחר

  ? הצטרף לקבוצה דג נוסף,  שמניתם את הדגיםשלאחר רה קלמי •

 ?בה מה התשודעתם יךאי? ים שוב את הדגמניתם האם, צטרף שהדג הנוסף הלאחר

 דגים זה משפיע על מספר האיך? ס נכנו איצא דג שאף בלי תנתה השקבוצה הצורת קרה שלמי •

 ?גים את הדשוב למנות צריכים הייתם האם). יעזה לא משפ(? בקבוצה

  ?אותה עוזב ד אחגוד, וצה לקבמצטרף דג אחד אם ם הדגילמספר רה קומה •

 )וי שינללא הדגים נשאר מספר(

  ).לא(?  דגים5 מ יותר בקבוצה שיהיו כך דגים 5 של צה קבוכשהו אילסדר אפשר האם •

 ).לא(?  דגים5 מ פחות
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  )נית עשרובתבנית 10 עד מנייה(   נורבגיכפר

 ות למניא ההמשימה. ים יוננמצאות מהתאיםבחלק . תאים רה שובך יונים ובו עשמוצג: תקצירתקצירתקצירתקציר

  .בךולענות כמה יונים נמצאות בשו

 הבנת לדות יסומניחה הפעילות.  עשרוניבקונטקסט 1-10 בתחום מנייה תרגול: לעיםלעיםלעיםלעים הק הק הק הקמאחורימאחורימאחורימאחורי

 שונים פירוקים מפורש לא ופן באמתרגלת,  העשרוניתרה בתבנית הספי10 של המספר החשיבות

 ל סתכם תמיד מקים התאים הרימספר את העובדה שמספר היונים ועוד מדגישהו, 10 מספרשל ה

 לפתחאלא רק , פורש החיבור באופן מעולת זה איננו מצפים מהתלמידים להבין את פבשלב. 10

            . ראשוניותחיבורתובנות 

כמה  "בשאלה והן, "? יש בשובךנים יוכמה" כדי הדגמת הפעילות השתמשו הן בשאלה תוך ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

,  שלהם תמיד קבועוםבצירוף התובנה שהסכ, הללו השאלות שתי ובשיל" ?ובך בשש יריקים תאים

  .ת מהירומנייה אסטרטגיות פיתוח מעודד

        : : : : ) התרגול העצמילאחר (דיוןדיוןדיוןדיון ל ל ל לשאלותשאלותשאלותשאלות

 ? ך בשובראיתם שים יונשל גדול הכי ספר הממה •

 ?)10( בשובך ותר לכל הייות להכולות יונים יכמה •

 ?בך בשוראיתם של יונים שקטן המספר הכי מה •

 ?)0 (שובך להיות לכל הפחות בכולות יונים יכמה •

  ? בשובךיש יונים מה כלדעת כדי צריך למנות את היונים תמיד האם •

  ?היונים את מנות לחייבים לא מתי

 בין מספר היונים הקשר אתדונו והדגישו .  ריקיםחורים 2 או 1, 0ש  קיצון בהם ילמקרי כוונו

 . הריקיםורים החפרלמס

 את הכתה לאתגר החלטתם וכדי לחשב את מספר היונים, n שמספר החורים הריקים הוא נניח •

לפתור את המשוואה הזאת שניתן שימו לב . ? + n  10 =משוואה האת זו או אחרת בדרך פתורל

 .nי מנייה עולה מ "או ע, 10י מנייה יורדת מ "ע, י פעולת חיסור"ע
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        גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה

  )4 - ו3 ספרות הכתיבת תרגול(  ברליןחומת

        .שונים חקית משפתעם רקע ומעט,  כתיבת הספרות האחרותילויות זהה לפעפעילות

. סטיילוס עזרתאו ב,  בעזרת אצבעך על המסלכתוב אפשר. 4 - ו3 הספרות תיבת כתרגול: תקצירתקצירתקצירתקציר

        . על שימוש בסטיילוסציםאנו ממלי

. כרצונם שרבטל יכולים התלמידיםו, הכתיבה ונות את נכבודק אינו המחשב :::: הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

,  מתמטיתמיומנות קת בדיאין שמכיוון.  ממנהנהנים מאד ילדים אך, פשטנית נראית הפעילות

 .ם כוכבי3 מקרה בכל בל מקהתלמיד

 כתיבה הדגמה של לקבל שרשמאפ, "הדגם "ור את תשומת לב התלמידים לכפתהסבו ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

  . ילות הפעבמהלך שלבנכונה בכל 
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  )תבניות והשלמת זיהוי(   ברנדרבורגשער

 הקישוטים תליית בנית לגלות את תהיא המשימה. קישוטים מספר תלויים עליו חבל מוצג ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  .תבנית קישוטים נוספים לפי אותה פרולתלות מס

במהלך הפעילות .  תבניות הוא אחד הכישורים החשובים ביותר במתמטיקהזיהוי: הקלעיםהקלעיםהקלעיםהקלעים    מאחורימאחורימאחורימאחורי

. עצמם קישוטיםב לאו,  השונותתותבניב הוא שלנו העניין שעיקריש להדגיש בדרכים שונות 

 ופחות,  הקלעיםאחורי שנמצא מ המופשטמודל יותר בהתמקד לתלמידים היא לאמן המטרה

  .במראית העיניים

 תלמידעליהם ה, ספציפיים קישוטים סוגי מוקצים תלמיד לכל.  לזוגותהתלמידים את חלקו: הצעההצעההצעההצעה

 וסיוע פעולה שיתוף מעודדת בזוגותעבודה .  הללוטים הקישואת לתלותרק לו מותר : אחראי

  .הדדי

 

            דיוןדיוןדיוןדיון

 שונים ם בצבעייםאו איקסים ועיגול, ועיגולים איקסים שמכילות שונות יות על הלוח תבנציירו •

 הפריטים במקומם של שאלה סימני ציירו).  מהם התבנית בנויהריטים הפמרחבכדי להגדיל את (

 . בתבניתהחסרים הפריטים את להשלים אותם הנחו ולוח לתלמידים הזמינו. בתבנית החסרים

 של צר את החוק היופתק על וכיתב,  את התבנית על הלוחריםלפני שמציי: דרמטית הרחבה •

 הכניסו). ש מראללו הפתקים הת להכין אאי כד– "מתחלפים ואיקסים עיגולים", שללמ (תבניתה

 ללוח תלמיד הזמינו. הלפני הכת, שולחן העל התוא ווהניח, מופגן אופן למעטפה בהפתק תא

 תלמיד מהשו בקמכן לאחר. ציירתם שתבנית בהחסרים הפריטים את להשלים מנוובקשו מ

 .לכתה החוק את והקריאו הפתק תחישפו א. התבנית שיוצר את החוק את יכולתו כמיטב סחלנ

 יכול מי תלמידים האת שאלו.  לפני הכתה בתבנית מסוימתם אותוסדרו ובנות כמה בנים הזמינו •

 ? התבניתמה.  הלאהןוכ, חריו שאזהו, בסדרה הבא התלמידיות לה

 דיכ,  חשובהבפסיקים ההפרדה. 3, 9, 9, 3, 9, 9? , :  לדוגמא, כלשהי סדרה הלוח על כיתבו •

 ?בנית התמה? דרה בסהבא המספר ה מ. מספר ארוךכמו תראה לא סדרהשה
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, בכיתה תלמידים, הלוח על צבעים, קישוטים: תבניות ל לב שראינו היום כל מיני סוגים ששימו •

 מה לב ששימו.  על עצמן עם עצמים שוניםחזרו הללו מהתבניות חלק .ח הלועל ומספרים

 .אלא התבניות, שבאמת מעניין אותנו זה לא העצמים

:  שוניםנים זמיים בעצמשמשתמשת ית תבנכיןמ) קטנה צה קבווא, וג זוא( תלמיד כל ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

 שמתבקשת,  לפני הכתהמוצגות נבחרות תבניות.  הלאהוכןמספרים , יותאות, מילים, חפצים

 שאין וודאול, ן מכינים אותלמידים שהתבזמן הנבחרות על התבניות עבור לחשוב. תן אולהשלים

  . הכתהלפני התלמיד את ולהביך ות את הפעיללתקוע שעלולים יתר יבוכיות או סתטעויו

  )מתקדמת המשך מניית(  חיות בברלין גן

 למנות היא המשימה. ם ושיחיציםע, חרקים, פוריםצי,  של חיותת פנורמימונה תמוצגת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  . ושמאלהינה גלילת התמונה ימתוך, וניםסוגי חיות ש

סדר .  חיות הוא מנה עד כהה צריך לזכור כמתלמיד הגלילה המןבז: מניית המשך:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 כמו כן מופיעים בתמונה. תירפו'ג 3, יענים 4, ברות ז5, קרנפים 3, פילים 5: ע קבוהחיות ושאלותה

  .יקנים ת2 -ו, באים צ2, ופים ק3, ארנבות 4, ציפורים 6:  למנותתבקש אותם התלמיד לא מטיםפרי

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

  .ייה שיכול לסייע במנדבר, נה לסימוגורמת בחיה שהנגיעההדגישו . בחיות געו •

  . את המסך גם ימינה וגם שמאלהלגלול שניתן הסבירו •

 .המסך הקטנה בתחתית ת על מפת ההתמצאוהצביעו •

            דיוןדיוןדיוןדיון

 )ציפורים 6(?  הרבה בתמונהי מופיעה הכיה חאיזו •

 )תיקנים 2ו , צבאים 2(?  בתמונהעט הכי מופיעה חיה מאיזו •

 כל את ו ימניםהתלמידסביר להניח ש? )37 (ה סך הכל בתמוניש יות חה כמ:תתקדמ משאלה •

 התבלבלתאולי ?  שלךתשובה לבדוק את האפשר איך: "שאלה. אחת אחרי השנייה, החיות

 לכתוב אפשר, לדוגמא.  שיטות מניה אדיטיביותלפתח את התלמידים הובילו" ? הספירהעבאמצ

 מופיעות חיות כמה לכתובאפשר גם . כולל חיות סכוםולחבר ל,  סוגכל חיות יש מכמהעל נייר 

 .  אסטרטגיתחשיבה בהצלבת מידע ובטובה תנסות הזוהי. המספרים את חברול, ך מסבכל
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  )מתקדמת מנייה ( המוזיאוניםאי

  .דגים יותר רקע שונה ועם, בנורבגיה" יורד בפצלילה "-ל זהה פעילות

, כונה נעונה תלמיד שהלאחר. בוצה יש בקדגים כמההתלמיד נשאל ;  מוצגתיםקבוצת דג: תקצירתקצירתקצירתקציר

 הדגיםאו ,  עוזב את הקבוצהקיים דג,  מצטרף לקבוצהחדש דג:  מתרחשאים הדברים הבאחד

  .בקבוצה ש דגים יכמה שוב שאל נהתלמיד מכן חרלא. משנים את מיקומם בקבוצה

 העצמים רמספ (צםהוספת ע: ים מצבבמספר 1-10 בתחום דינמית עצמים ייתמנ: יםיםיםים הקלע הקלע הקלע הקלעמאחורימאחורימאחורימאחורי

מספר העצמים ( העצמים תבנית שינויו, )באחת קטן צמיםמספר הע (צםגריעת ע, )חתגדל בא

 -ו" 1הוסף " להבנת הפעולות דות מתרגלת מנייה דינאמית ומניחה יסוהפעילות). ינוי ללא ששארנ

        ".1 חסרה"

        דיוןדיוןדיוןדיון

  ? וצה את הקבעזב ד אחדג,  את הדגיםתם שמנישלאחר קרה למי •

 ?בה מה התשודעתם יךאי? ים שוב את הדגמניתם האם,  עזב את הקבוצהג שהדלאחר

  ?  לקבוצה דג נוסףרףהצט,  הדגיםת שמניתם אשלאחר קרה למי •

 ?בה מה התשודעתם יךאי? ים שוב את הדגמניתם האם, טרף שהדג הנוסף הצלאחר

 דגים הספר זה משפיע על מאיך? ס נכנו איצא דג שאף בלי תנתה השקבוצה הצורת קרה שלמי •

 ? את הדגיםשוב למנות צריכים הייתם האם). יע משפזה לא(? קבוצהב

  ?ותה עוזב אד אחגוד, וצה לקבמצטרף אחד דג אם הדגים למספר רה קומה •

 )וי שינללא הדגים נשאר מספר(

  ).לא(?  דגים5 מ יותר בקבוצה שיהיו כך דגים 5 של צה קבוכשהו אילסדר אפשר האם •

 ).לא(?  דגים5 מ פחות
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        כיתכיתכיתכית'''' הצ הצ הצ הצהרפובליקההרפובליקההרפובליקההרפובליקה

  ) בחטףמנייה(   בפראגחיות גן

 ממשפחת קיונ (ת סוריקטורמספ, "התחל"כשלוחצים על כפתור .  נוףתמונת מוצגת: תקצירתקצירתקצירתקציר

 היא למנות את מספר המשימה. בומתחבאות שו,  הסלעיםי מאחורקט רגע לתמתרוממו) הנמיות

  .הסוריקטות

מטרת הפעילות היא . 5 בפעילות הוא שמוצג המקסימלי הסוריקטות מספר:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 . ולומר כמה עצמים יש,  עיןף להרת קבוצת עצמים שמוצגראותל: לתרגל מנייה בחטף

  תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

 -ל 0 בין כלשהו מספר עין להרף לסמן כדי ידיים מורמות אצבעות בהשתמשו:  אצבעותמשחק •

 איזה בקול רם לקרוא צריכים התלמידים; )ה יד סגורתי הרמ" עסומןאפס מ( לפני הכתה 10

 פעילות זוהי. יים לשתי ידלעבורולאחר מכן ,  אחתד עם אצבעות יתחיל להץמומל. הוצג מספר

 ). הידייםתי בשהאצבעותשל  (חיבורמעולה שמתרגלת גם מנייה וגם 

 שלושה,  השנייחראחד א, סמן ביד אחד בלבד כדי להשתמשו: משחק שקטה של אותו גרסה •

אם , סכומםואת  (שהוצגו לכתוב את שלושת המספרים ים צריכמידיםהתל. 0-5 תחוםמספרים ב

 . כתה לפני הת את התשובולהקריא תלמידים מכמה קשוב). םרוצי

 לכל אחד וליחשו, הכתה בשורה לפני תלמידים שלושה העמידו: משחק של אותו חברתית גרסה •

!" להראות" הכריזו מכן רלאח). הי הרמת יד סגור"הזכירו שאפס מסומן ע (5 עד 0מהם מספר מ 

כל הידיים !" (להסתיר" יזוהכר, כשנייה לאחר).  האצבעות הנדרשר יד עם מספמריםכל תלמיד (

 שלושת האצבעות בכל סךי "ע,  הכלסך ג מספר הוצזה אילהחליט היא המשימה). מורדות

לאחר . אצבעות 0-2 יראה תלמיד ל כחלהבהת:  בהדרגהנייה המאתגר את ות לבניש. הידיים

 .אצבעות יותר להציג אפשר משתפרת ומתחממת השהכת
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  )דמת מתקמנייה(   פראגרחובות

        )ונית עשרבתבניתמנייה " (רבגי נופרכ "פעילות להמשך פעילות

 נות היא למהמשימה. ונים ינמצאות מהתאיםבחלק . תאים ה ובו עשרנים שובך יומוצג: תקצירתקצירתקצירתקציר

  ? בשובך תאים ריקים יש כמה?  בשובךמצאות ננים יוכמה:  על שתי שאלותולענות

 מעודדת זאת דהעוב.  תמיד לעשרמתחבר הריקים אים היונים ומספר התמספר: יםיםיםים הקלע הקלע הקלע הקלעמאחורימאחורימאחורימאחורי

 תבנית ב10 את חשיבות המספר ומדגישה,  מפורשא וחיסור באופן לבורלבצע פעולות חי

 התאים את מאכלסות היונים כי, 10 המספר פירוקים שונים של מייצגת הפעילות. יתהעשרונ

  . ותבתצורות שונ

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 .שתיהן על לענות ושצריך, נות שאלות שושתי ה מציגהפעילות שדגיש להחשוב •

 )10: קבוע ל גודזהו שלהזכירחשוב (? ך סך הכל בשוביש תאים ה כמ: פעםמדי  את הכתהושאל •

 את מספר לחשב יתן שנלכך בעדינות כוונו,  תאים ריקיםל שטן קמספר ובו שובך כשמוצג •

,  אפשר לבצע אותה פעולה גם באופן הופכי.10 מ יקים הרהתאים מספר יסורי ח"ע היונים

 . ריקיםלתאיםמיונים 
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  )מנייה(  כית'צ תכשיטים חנות

        )סיתמנייה בסי" (טי סקוטיםדוכן תכשי "פעילות להמשך פעילות

 שימוש תוך זת מחרוליצור היא המשימה. ריק וחוט שונים זים חרוסוגי שלושה מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

". ם ירוקיוזים חר5 ו צהובים חרוזים 3 ם ערוזת מחצרו: "גמאלדו.  חרוזים שוניםסוגי שניב

 מחרוזת רוליצו, יצגים מימספרים החרוזים כמה הביןל, ים היא לקרוא את המספרהמשימה

        .דרש הנים החרוזמספרמ

        . חיבורעולות פבנת להיסודות והנחת, 1-10 בתחום מנייה: קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

, "?ו השתמשנכל חרוזים סך הבכמה: "מידים התלאת שאלו, מחרוזת יצירת מתם שהשללאחר •

אך , כחית הנולות מהפעימפורש לק חנן אלה אילותשא" ?במחרוזת הכל יש סך זים חרוכמה", או

 .ות הבאלפעילויות הכנה מהוות ןה

 שבניתםציירו את המחרוזת , "סיימתי "כפתורבמקום ללחוץ על ה.  בניית מחרוזת נוספתהדגימו •

 שוובק,  החרוזים מהחוטאתכעת הסירו . אדום-אדום-ירוק-ירוק-ירוק: לדוגמא.  הלוחעל

, לדוגמא.  אחרבאופן ים חרוזתם אועם כיצד אפשר ליצור מחרוזת אותכם להנחות מהכיתה

 אותם נצטרך.  ציורי שתי המחרוזות הללו על הלוחתהשאירו א. ירוק-דוםא-ירוק-אדום-ירוק

 . העצמיוללאחר שהתלמידים ישלימו את התרג, בהמשך

 

        

  :התבוננו בשתי המחרוזות שמצוירות על הלוח: דיוןדיוןדיוןדיון

o אדום-אדום-ירוק-ירוק-ירוק  

o ירוק-אדום-ירוק-אדום-ירוק  

שתי , אחד צדמ.  ולאכןהתשובה היא ?  מזוו זשונות המחרוזות שתי האם:  את הכתהשאלו

 שקולות מחרוזות זה הבמובן. ים של חרוזה שוומספר מכילותו,  מאותן חרוזיםבנויות מחרוזותה

 שהשאלה עצמה נראה.  שונות זו מזוהמחרוזות, במובן זה. נהסידור החרוזים שו, מצד שני. לזו וז

 תצריך להגדיר זא?  אומר מחרוזות זהות או שונותכשאתה מתכוון בדיוק אתה מהל: "לבלתמב

 .ולפרטים, לשפה, לשים לב לניסוח דים את התלמימאמנים כאלה דיונים!" ויקבאופן מד
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  )כפר / השוואה( פרכ בםפרחי ודבורים

 ו אריםדבו: יותר מה יש הכריע היא להמשימה. רחים פמספר מעל ופפות דבורים מעמספר ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

,  הדבורה ממש קרובה לפרחאם.  אותן לפרחיםקרבול יםדבור לגרור ניתן,  רוציםאם? פרחים

  . ליו אודה נפתח והדבורה נשארת צמהפרח

        ::::םםםם הקלעי הקלעי הקלעי הקלעימאחורימאחורימאחורימאחורי

.  של מושג ההתאמה בין קבוצותנית ראשוהבנה ויוצרת, רים בין מספהשוואה מתרגלת הפעילות •

 :שונות דרכים בשתי" מה יש יותר" על השאלה ענות לניתן, בפרט
o בין השנייםגדול הבמספר ומתבוננים הפרחים את וורים הדבאת מונים ; 
o בסיום. הפרחים שנגמרים עדאו ,  הדבוריםרות שנגמעד פרח- של דבורהזוגות יוצרים 

 יש מה מכריעיםולפי זה ,  בני זוגללא או פרחים ורים נשארו דבאם מבחינים ההתאמה

 .תריו

 שג מושל הגדרה הבסיס בנמצארעיון ההתאמה . מרכזי מתמטי ושג מהוא קבוצות בין התאמה •

 מתמטיים רבים ומים גם בתשתית של תחמוכ, יכון ובתניים הביבחטיבתהפונקציה הנלמד 

 .נוספים

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 בעת. נה עדיהנחייה עבודת ורשאבל זה ד, תלמידים מהעי טבפן באויעלה תאמה ההשרעיון רצוי •

 דבורה קרבו פעם מדי. חדת מטרה מיווללא, דבורים לגרור שניתן אגבית בדרך הראו גמהההד

 .  צמודה אליונשארת רה והדבופתח נהפרח קרובה מספיק הדבורה אם שציינו ופרחל

 .כי רק אז נוצר זיווג מלא, צריך לוודא שהפרח נפתח,  שאם רוצים לשים דבורה על פרחהדגישו •

 על השאלה ת לעודד את התלמידים לגלות בעצמם כיצד ניתן לענוכדי מנחות אלות בשהשתמשו •

 .ללא צורך למנות דבורים ופרחים,  התאמהעזרתב" מה יש יותר"

 בהחלט זוהיכי , צורך לתקן אותםאין , נייה בממשתמשים תלמידיםאם ,  זאתעם יחד •

 .מה התאעזרת בגם השאלה על לענות שניתן  להעיר זאת רצוי במקום. גיטימית לאסטרטגיה
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  דיוןדיוןדיוןדיון

 לב שבכל שימו" ?מה יש יותר" של ון בסגנרבות שאלות ה לכיתלהציג ניתן התרגול העצמי לאחר

.  לקבוע מה יש יותרשר אפכיצדאלא ,  יש יותרמה א לאו הןהמעניי נושאההשאלות הללו 

 :ה בכתתרמה יש יו, לדוגמא

 )לבדוקצריך ;  לדעתשר אפאי(? נות באו בנים •

 )מספר זהה,  לכל ילד יש שתי רגלייםאם(? ניות ימיים נעלאו מאליות שנעליים •

 )לבדוקצריך ;  לדעתפשר אאי(? סנדלים או נעליים •

או ,  יש יותר כסאותןלכ.  שיש כסאות ריקיםןייתכ;  תלמיד יש כסאלכל(? תלמידים או כיסאות •

 .)זההמספר 

 בין לשהימחפשים התאמה כ:  הללו אנו נוקטים באסטרטגיה הבאהלות שבכל אחת מהשאהסבירו

אם . משתמשים בה כדי לענות על השאלה, האם יש התאמ.  עליהםשמדבריםשני סוגי הפריטים 

 את הזטרטגיה את האסתרגל וללהמשיךאפשר .  הנתונים בשטחאת וקחייבים לבד, אין התאמה

 :תר מה יש יו.לכתה מחוץ אים דברים שנמצעל, הבאות שאלותב

 )לגליםלכן יש יותר ג; ד מגלגל אחותרלכל מכונית יש י(? ה החנירש במגלים או גלגמכוניות •

 )לבדוקצריך ;  לדעתשר אפאי(? ילה בכיתה המקבאו שלנו תה בכיםתלמידי •

 )תלמידים יש יותר לכן; תלמידים מלמד כמה מורה כל(?  או תלמידים בבית הספר שלנומורים •

 )לכן יש יותר טייסים; בכל מטוס יש לפחות טייס אחד(?  באווירים או טייסמטוסים •

 בממוצע צורך אדם יציםכמה ב(? תרנגולות או אנשים – בישראל ר יש יותהמ: מתקדמת שאלה •

ניתן ,  מדויקותות תשובדעים יולא אםגם ? ביום בממוצע תרנגולת לה מטייצים בכמה? ביום

 ). או יותרחות למסקנה שהמספרים שווים פיע ולהגעריךלה
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        שוויצריהשוויצריהשוויצריהשוויצריה

  ) כמויותסדור(  שוקולד מפעל

. וגיות של עונה יש מספר שפסהבכל קו.  שוקולדוגיות של עקופסאות מסוע ועליו מוצג: תקצירתקצירתקצירתקציר

 של עולה בסדר לימין משמאל מוינותמ,  את הקופסאות על המסוע התחתוןהניח היא להמשימה

  . מספרי עוגיות

 . ן מיוסטרטגיות אפיתוח, מיון, השוואה,  כמויותיזיהו: םםםם הקלעי הקלעי הקלעי הקלעימאחורימאחורימאחורימאחורי

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

 ספירההסימון חוסך . ופסא העוגיות בכל קכמות בעזרתן את סמן לר שאפשתוויותל לב שימו •

  . המיוןתהליך ויכול לסייע בוזרתח

 .סימון טעויות לא מגיב למחשב לב שהשימו.  לא נכוןסמן לאפשר, מיתיים בחיים האכמו •

 ןאו להעביר, מיין לואז תחתון למסוע הןלהעביר, העליון מסוע על ההקופסאות את למיין ניתן •

 . מיון שונותות את התלמידים לפתח ולהשתמש באסטרטגיועודד.  כדי מיוןתוך התחתון למסוע
  

 

 

        

        דיוןדיוןדיוןדיון

.  מיוןטרטגיות אסברורות במילים נסח לאי הן הדיורתמט?  קופסאות100 ממיינים הייתם איך •

עוגיות חות פ שיש בה הכי א את הקופסממוינתבכל שלב לוקחים מהסדרה הלא : לדוגמא

 .הממוינותומניחים אותה בסוף סדרת הקופסאות 

וזוהי ,  כןיא ההתשובה?  מספריםל כמות נתונה של כהלכה על כל תפען המיורטגיית אסטהאם •

 .בהתובנה חשו
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        תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

 עם אפשר (9 עד 0 מספרים שונים מ ם עליהם שכתוביקים דביים פתקה כעשרוח הלעל הדביקו •

 בוחרים מיון צעד כלב, למשל.  או אחרתת זאבשיטה יחד עם הכתה המספרים את מיינו). חזרות

 זאת להגדיר יש. 5 הוא 5 - ל5 בין הקטן המספר: ב לשימו. ביותר עם המספר הקטן ק הפתאת

  . לכל מספרתקפהולהסביר שההגדרה , מידים התללפני

 עוגיות יש כמהולכן איננו יודעים ,  סגורותהקופסאות.  קופסאות9 שורה של הלוח על ציירו •

 ה בקופסוגיות מספר העעל לומרמה אפשר .  ממוינותשהקופסאות ועיד,  זאתעםיחד . תוכןב

 נותרות התבחצי מהקופסאו: תשובה).  הקופסה האמצעית בעיגולת אהקיפו(? בסדרה יתהאמצע

 ות למספר העוגילכן. גיותו עפחות השני יש בחציו, ת האמצעיבקופסא שר מאיות עוגיותריש 

 החלטאבל אפשר ב, ם בינייחטיבת של ודזהו חומר לימ". חציון "קוראים האמצעית בקופסא

 . אותו כאןלהזכיר
  

  )תבניות והשלמת זיהוי(  רכבות משחק

  .בגרמניה" ברנדרבורגשער  "- לומה דפעילות

 הקרונות היא לגלות את תבנית המשימה.  שוניםים מספר קרונות מצבעה וברכבת מוצגת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  . אותה תבניתלפי קרונות פר מסכבת לרולהוסיף

במהלך הפעילות .  החשובים ביותר במתמטיקהורים תבניות הוא אחד הכישזיהוי: הקלעיםהקלעיםהקלעיםהקלעים    מאחורימאחורימאחורימאחורי

.  ובקרונותברכבת לאו,  השונותתותבניב הוא שלנו העניין שעיקריש להדגיש בדרכים שונות 

 ופחות,  שנמצא מאחורי הקלעים המופשטמודל יותר בהתמקד לתלמידים היא לאמן המטרה

  .במראית העיניים

רק לו : אחראי הוא עליהם קרונות סוגי ים מוקצתלמיד לכל.  את התלמידים לזוגותחלקו: הצעההצעההצעההצעה

  . פעולה וסיוע הדדישיתוף מעודדת בזוגותעבודה . הללו הקרונות את לרכבת להוסיףמותר 

 .גרמניה בברנדרבורג שער עילות בפכמו ::::נוספותנוספותנוספותנוספות    ופעילויותופעילויותופעילויותופעילויות לדיון  לדיון  לדיון  לדיון שאלותשאלותשאלותשאלות
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  )מתקדמת מנייה(   ציריךרחובות

. ים יוננמצאותשבחלק מהם , תאים עשרה ש יובךבכל ש. יונים שובכי שני מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

  . השובכים יחדני בשאות נמצנים יומה כענות היא להמשימה

 תמיד מופיעה שאלה לב שבכל ימוש. ני עשרובקונטקסט 10-20 בתחום מנייה: קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

 היא לאמן מנייה תוך שימוש בשתי המטרה. יונים 10 תמיד מכיל השובכים אחד: מאוגדת שרהע

בשובך ) ב. ( השנישובך בק להתמקד רראפש, ים יונ10 תמיד ש יחד אשבשובך מכיוון) א: (תובנות

  .   שיותר קלמה – הריקים התאים את וא, ים למנות או את היונאפשר השני

  .לעיל שצוינו התובנות בשתי ודונו הדגימו ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

            דיוןדיוןדיוןדיון

 ?)20 (השובכים בשני ותר הילכל ת להיויכולות ים יונכמה •

 ?)0 (ים השובכני בשהפחות ל להיות לככולות יונים יכמה •

האם זה משפיע על מספר ?  למטההאצל מי הוא הי?  היונים היה למעלה10 עם מי השובך אצל •

 עצמים סידורש, דגים בפעילות מניית הלמשל, למדנו כבר. לא(? בכים השושניהיונים הכולל ב

 )כמותם על פיע משא לרחבבמ

 תאיםאפשר למנות את ה, כן(?  היוניםת למנות אבלי אפשר לדעת כמה יונים יש בשובך האם •

 ).מעשר ולהחסירריקים 
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  )יסי בסחיבור(   באחוהיידי

 של סוגים שני מחרוזת מיצור היא להמשימה.  ריקט וחווזים סוגי חרשלושה מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

  .ת במחרוזכל הסך יש ים חרוזה כמלענותחרוזים ו

הבנת פעולת החיבור . 0-10 תחום שני מספרים כך שהסכום נמצא בחיבור: לעיםלעיםלעיםלעים הק הק הק הקמאחורימאחורימאחורימאחורי

מונים , a + bכדי לחשב את הסכום :  בעזרת מנייהור חיבולות פעצועתרגול בי. ספציפיבקונטקסט 

  ). כבסיסaמניית המשך תוך שימוש ב , כלומר( פעמים b לתוצאה 1ואז מוסיפים  , aעד 

ובשלב השני עונים ,  את המחרוזתנים בוהראשוןבשלב . תשלבי-דו היא שהפעילות הדגישו ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

        .כמה חרוזים יש במחרוזת

        דיוןדיוןדיוןדיון

   ? בסך הכליש חרוזים כמה. אדומים חרוזים 5 - ובים צהורוזים ח3 נתונים •

 ? הכלסך ביש פירות מהכ. בננות 5 -ו תפוחים 3 נתונים

 יבשנ, לא? פוחים ת3 - וננות ב5 לבין בננות 5 ו תפוחים 3 בין הפירות במספר ל יש הבדהאם •

 אפשר.  החיבורצאת על תושפיע מספרים לא מני שבו מחברים שהסדר.  פירות8המקרים יש 

 מעל דאח, בננות 5 - ותפוחים 3 הלוח על מציירים: התאמה הכניקת בעזרת טת זאלהסביר

). ת בודדובננות 2 ארוייש (אה בתוצמתבונניםו, בננותו ים תפוח שלושה זוגות שליוצרים. שניה

שמים לב ).  תפוחים בודדים2 ויישאר (ת בננו3 -ו ם תפוחי5 עם בר מכן עושים אותו דאחרל

לכן .  בודדיםשנישלושה זוגות ו:  את אותה תבניתדיוק יצרה בתאמה פעולת ההרים המקשבשני

 . המקריםני הפריטים זהה בשכוםס
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        איטליהאיטליהאיטליהאיטליה

  )בסיסי חיבור(  פסטה

 היא שימההמ. מסוים פסטה מסוג אטריות כמה מכילה צלחת כל.  צלחותתי שמוצגות: תקצירתקצירתקצירתקציר

        . פסטה יש סך הכלטריות אכמהלחשב 

 רהחיבור יכול להתבצע במספ. 0-10 בתחום קבוצות פריטים משתי חיבור:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

מניית הפריטים בקבוצה אחת והמשך מניית הפריטים בקבוצה , מניית כל הפריטים: אופנים

  .או חיבור שני המספרים, השנייה

        ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

  .נייה במיע לסיול שיכדבר, נה לסימוגורמת באטרייה שהנגיעההדגישו . באטריות געו •

; וברים משני המחכב מורהסכום כיצד פי גרבאופן שממחיש ם תרשימופיע התשובה ן מתלאחר •

;  אטריות רביולי4 -ו סילי פואטריות 2 יש:  רםבקול אותו הקריאוו, הלוח על רשים התאת וצייר

 ?כמה אטריות יש סך הכל

 כלכך של, שונים מסוגים  עצמיםלחבר מומלץ, החיבור פעולת הראשונים עם במפגשים: הערההערההערההערה

 ארבע ומלפפונים שני: לדוגמא. תף משום שיש מאוחדת הוצה הקבולפריטי ה שם שוניש מחובר

 לזהות להמשיך ניתן שונים סוגים מעצמים כשמחברים. ירקות ששה ווים מהיחד שבעגבניות

 חזק בין יזואלי וקשר צר יוהזההזיהוי .  המאוחדתבוצה הקבתוך,  החיבורלאחראותם גם 

 וג סאותו מפריטים מחבריםאם ,  זאתתלעומ.  פעולת החיבורומשמעותהמחוברים לבין תוצאת 

  .איחוד הלאחר ות המקוריות נעלמצותהקבו, )לפפונים מרבעהשני מלפפונים וא, לדוגמא(
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  )מתקדמת מנייה(  שבלולים תחרות

        .גיהבנורב" צלילה בפיורד "- המשך לפעילות

 עונה תלמיד שהלאחר? ה שבלולים יש בקבוצכמה. סערה בר לחדנכנסת םקבוצת שבלולי: תקצירתקצירתקצירתקציר

,  עוזב את הקבוצהקיים שבלול,  לקבוצהף מצטרחדש שבלול: רחש הדברים הבאים מתאחד, כונהנ

 יש שבלולים כמה שוב שאל נהתלמיד מכן חרלא.  את מיקומם בקבוצהמשנים השבלוליםאו 

  .בקבוצה

 העצמים רמספ (צם עספתהו: ים מצבבמספר 1-20 בתחום דינמית מים עצייתמנ:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

מספר העצמים ( העצמים תבניתושינוי , )באחת קטן צמיםמספר הע (צםגריעת ע, )חתגדל בא

 -ו" 1הוסף " להבנת הפעולות דות ומניחה יסוית מתרגלת מנייה דינאמהפעילות).  שינויא ללשארנ

מספר  "-ו"  עוקבספרמ "ם המונחיאת להציג כדי פעילות להשתמש בניתן,  כןכמו". 1החסר "

 ".קודם

        

            דיוןדיוןדיוןדיון

  ?  את הקבוצהעזב חד אשבלול,  את השבלוליםתם שמנילאחר קרה שלמי •

  ? השבלוליםת שוב אלמנות צריךהאם ,  את הקבוצהעוזב אחד שבלול אם

 ?ב אחד עזלול ששבי אחרנשארו שבלולים כמה דעת לאפשר איך

 .1 פחות ספר המא הוכלשהו פרהמספר הקודם של מס": קודם "המושג את הגדירו •

  ? הצטרף לקבוצה שבלול נוסף,  את השבלוליםתם שמנילאחר קרה שלמי •

  ?לולים שוב את השבלמנות צריךהאם , קבוצה מצטרף לאחד שבלול אם

 ?מצטרף ששבלול נוסף אחד אחרי כמה שבלולים יש ת לדעאפשר איך

 .1 ועוד הוא המספר שהו של מספר כלבקהמספר העו": עוקב "שג המואת הגדירו •

  ?תה אחד עוזב אושבלולו, צה לקבומצטרף אחד שבלול אם ם השבלולילמספר קורה מה •

 )וי שינללא נשאר השבלולים מספר(
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 ר זה משפיע על מספאיך?  נכנסו איצא שבלול שאף בלי השתנתה הקבוצה צורת קרה שלמי •

 ?ם את השבלולישוב למנות צריכים הייתם האם). זה לא משפיע(? וצההשבלולים בקב

  פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות

 כיתבו ורם בקול מרואי. השני אחורי מאחד עומדים, תלמידים שלושה של תור הכתה לפני סדרו •

 .לאה הוכן..." ,  לאוריקודמת ענט;  נטערי אחעוקבאורי : "על הלוח

 שהנושא פעם לבכ,  הלימודבהמשך". קודם "-ו" עוקב "המושגים בין מתבלבלים רבים תלמידים •

 את השליטה ק לחזכדי, תור החזותי של מוי את הדיענןאפשר לר,  עולהדם וקועוקבשל 

  . הללומונחיםב

 קודם 1; 1 אחרי עוקב 2: " על הלוחכיתבואימרו בקול רם ו. 1, 2, 3 על הלוח את הסדרה כיתבו •

 קודם 3; 3 חרי אעוקב 4: " על הלוחכיתבו בקול רם ואימרו, 5 - ו4 את הוסיפו. הלאהוכן , "2 -ל

 .הלאהוכן , "4 -ל

  . לנצח זה שניתן להמשיך לשחק את המשחק ההסבירו •

' ב וםי',  בליום ובילמ' יום א (מעגלית חיצים את שבעת ימי השבוע בתבנית הלוח על כיתבו •

 עוקב יוםאיזה  "השאלותתרגלו עם הכתה את ).  ' אליום יליום שבת מוב, ...',  גום לימוביל

 . הלאהכןו" '? ליום אדםאיזה יום קו" "'? גוםאחרי י
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  ) מתקדמתמנייה(  נציהותעלות 

  .  החיות בגרמניהלגן דומה פעילות

 פריטי למנות היא המשימה.  מעל תעלות ונציהתלויה כביסה של נורמית פתמונה מוצגת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  .ה ושמאלה התמונה ימינלילת גתוך, שוניםלבוש 

 עד נמנו לבוש פריטי מה כלזכור צריך יד התלמלהבזמן הגלי: שך מניית המתרגול: יםיםיםים הקלע הקלע הקלע הקלעמאחורימאחורימאחורימאחורי

  . כה

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

  .ייה שיכול לסייע במנדבר, נו לסימוגורמת בבגד שהנגיעההדגישו . בבגדים געו •

  . שניתן לגלול את המסך גם ימינה וגם שמאלההסבירו •

        . הקטנה בתחתית המסךת ההתמצאומפת על הצביעו •

        פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות

 אם השאלה בפרט. גויה שתשובה לביל שיודבר, המנייה במהלך נתבלבל שטבעי: תה לכהסבירו

 כדי לסייע עיפרוןב בנייר ולהשתמש שר אפכיצד. "כמה בגדים יש סך הכל בכל התמונה "יאה

  ? לכם רעיונותיש?  המנייהיךלתהל

  ):הכתה עם ותרגלוהדגימו ( שונות רכים זאת בכמה דעשות לאפשר

 כמה סופרים אחרון למסך הכשמגיעים; יר ניף דעל סימן עושים,  פריט חדשונים שמפעם בכל •

  . הכלבסך יש סימנים

 למסך כשמגיעים; הנייר על אות התוצאת כותביםו,  מסךכל בהפריטים כמות את פרד בנמונים •

  .מספרים הת אמחבריםהאחרון 

 ת שוב אםמוני, צות חול7, מאלדוג, מסוים ספר מעם האחרון למסך מגיעיםכש, ייה המנבסיום •

 חזרה גיעיםכשמ. מהמספר 1 תיםמפחי,  חולצהרואיםבכל פעם ש: מהסוף להתחלה, תהחולצו

  ).בסבירות גבוהה (כון נשמנינוסימן , 1 הוא ראם המספ, אשונהלחולצה הר
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  )השוואה(   פיזהידל רחים ופדבורים

        . כית' הצבליקה טירה ברפויד ופרחים לבורים לדשך המפעילות

 או ריםדבו: תר יוש מה ילהכריע היא המשימה. פרחים שדה מעל ופפת מעדבורים להקת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

, לפרח דבורה מתקרבת מאד אם.  ולקרב אותן אל הפרחיםדבורים גרור לניתן,  רוציםאם? חיםפר

  .  צמודה אליושארת נפתח והדבורה נפרחה

        ::::עיםעיםעיםעים הקל הקל הקל הקלמאחורימאחורימאחורימאחורי

  . התאמהבעזרת שוואה ההילות את יעמדגישדבר ש, 15 - ל8 בין ים הדבורים והפרחים נעמספרי •

 :ת שונודרכים בשתי לענות ניתן" תר יש יומה "ה השאלעל שזכרני, בפרט
o ים השניבין גדול הבמספר ומתבוננים הפרחים את וורים הדבאת מונים; 
o בסיום. הפרחים שנגמרים עדאו ,  הדבוריםרות שנגמעד פרח-ה של דבורזוגות יוצרים 

 יש מה מכריעיםולפי זה ,  בני זוגללא פרחים ו אורים נשארו דבאם מבחינים תאמההה

 .תריו

 שג מושל הגדרה הבסיס בנמצארעיון ההתאמה . מרכזי מתמטי ושג מהוא קבוצות בין התאמה •

 מתמטיים רבים ומים תחשל גם בתשתית מוכ, יכון ובתניים הביבחטיבתהפונקציה הנלמד 

 .נוספים

. מהפרחים חלק אל נצמדות מהן לק וחעופן את מת משנודבורים לב שמדי פעם השימו: : : : הדגמההדגמההדגמההדגמה

 אפשרשימו לב ש.  נשארת צמודה אליובורהוהד, הפרח נפתח, וי פנלפרח מתקרבת כשדבורה

 הפרחצריך להקפיד ש, את זכשעושים.  אותה על כל פרח שהואולשים היא שדבורה ללגרור כ

  . לידו מעופפת תםולא ס,  לפרחצמודה באמת ה שהדבורמסמןזה . יפתח
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 דיוןדיוןדיוןדיון

 היא לא ת המעניינהשאלה לב ששימו" ?מה יש יותר" של נון רבות בסגשאלות לכתה להציג ניתן

 :לדוגמא.  יותרש ימה אפשר לקבוע כיצדאלא ,  יש יותרמה
o מרצפותאו ,  הכיתהל האחורי שלקיר הצמודה רצפות המשורת במרצפות:  יש יותרמה 

 )הה זמספר (?שלידה המרצפות בשורת
o לתלירושלים מחזרה דרך בתאו ירידו, רושליםאביב לי- בדרך מתלעליות:  יש יותרמה -

  ?באבי

 )הה זמספר(
o שאינםש אנשים י, אבל.  אישם גוא ההורה כל(?  או אנשיםהורים – עולם יש יותר במה 

 ) אנשיםותר יש יכןל. הורים
o ארוכים מכנסיים עם תלמידים או, צרים קמכנסיים עם תלמידים – יותר בכיתה יש מה?  

 ) בלי לבדוקלדעת תן נילא(
o תות או דלחדרים – מגורים בבית ותר יש ימה?  

 )ת יותר דלתוישלכן ; אחת מתרולפעמים יו, ת דליש חדר בכל(
o  לבדוקלי בלדעת ניתן לא (?צים עציו אחדרים – מגורים בבית יש יותר מה ( 

 טירה ליד ופרחים דבורים בפעילות להציג הספקנו שלא אלות בשתמש להשאפשר, זמן נשאר אם

 .כית'הצ ברפובליקה

 שאלות כמה כיתבו". ?y או x, ר יש יותמה "בסגנון לות שאלהמציא התלמידים את הנחו ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

מספר ", "y יותר יש", "x יותר יש: "האפשרויות ארבעת בין משאל ועירכו,  על הלוחמעניינות

, ת אפשרוכל ד בעהצביעו תלמידים על הלוח כמה כיתבו". לבדוקצריך , לדעת ן ניתלא "-ו, "זהה

 . ונגד כל אפשרותבעד בנימוקים דונוו
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        יווןיווןיווןיוון

  )6 - ו5 פרות הסכתיבת תרגול(  חול בכתיבה

        .שונים חקית משפתעם רקע ומעט,  הספרות האחרותיבת כתת לפעילויוה זהפעילות

. סטיילוס עזרתאו ב,  בעזרת אצבעך על המסלכתובאפשר . 6 - ו5 הספרות תיבת כתרגול: תקצירתקצירתקצירתקציר

        . על שימוש בסטיילוסמליציםאנו מ

. כרצונם שרבטל יכולים התלמידיםו, הכתיבה ונות בודק את נכאינו המחשב :::: הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

,  מתמטיתמיומנות קת בדיאין שמכיוון.  ממנהנהנים מאד ילדים אך, פשטנית נראית הפעילות

 .ם כוכבי3 מקרה בכל בל מקהתלמיד

 כתיבה לקבל הדגמה של שרשמאפ, "דגםה "תור את תשומת לב התלמידים לכפהסבו ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

  .  במהלך הפעילותשלבנכונה בכל 
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  )דר סיחס(  רנהטבקשטים מ

 ה הקטן ביותר תלוי בקצפר עם המסבלוןה. מספרים במסומנים נים בלומספר מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

,  עולהם מספרירבסד,  הבלונים על החבלשארהמשימה היא לתלות את . בל של חהשמאלי

        .משמאל לימין

 ארבעה בהדרגה מגדל שאלה בכל לסדר שצריך נים הבלומספר. סידור משימת ::::קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

 .1-10 הוא ייןמ לשצריך ספרים המטווח. לששה

  .כון הנסדר בתלויים שלא נים מסמן את הבלוחשב שהמהדגישוו, ת טעועשו ::::הדגמההדגמההדגמההדגמה

  ::::דיוןדיוןדיוןדיון

 :לגיטימיות וכולן, שונות סידור אסטרטגיות כמה שי? מספרים / הבלונים את תם סידראיך

 אלי הפנוי הכי שמבמקום אותו ותולים הקטן ביותר את מאתרים שלב בכל •

  הפנוי הכי ימניבמקום אותו ותולים ביותר הגדול את מאתרים שלב בכל •

  מימיןביותר הגדול ת הקטן ביותר משמאל ואאת תולים שלב בכל: מקביל בעבודה •

, )4, נניח,  ביותרהימני לון על הבשכתוב פרהמס (ביותר הגדול המסודר במספר מתבוננים •

 חופשי בלון יש אםבודקים , במנייה ב שלבכל...) , 6, 5, 4( ממנו למעלה למנות מתחיליםו

 סדרת בסוף אותו תולים אותו לחבל וגוררים,  יש כזה בלוןאם.  אליושהגענו מספר במסומןש

 .הבלונים הממוינת
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  תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

כיתבו את אותו . ביקים דפתקים האחורי של צידם על מספרים ארבעה כיתבו:  מיוןמשחק •

. ראותו לפתק יכול לובבכתב קטן כך שרק אדם שעומד קר, תק פל של כהקדמיהמספר על צידו 

 המשחק מטרת. מהכיתה ם מוסתריספרים שהמכך, הדביקו את הפתקים באופן אקראי על הלוח

  :למשחק שני חוקים. םבלי לראות אות,  את המספרים מהקטן לגדוללסדר

o מי גדול יותר "מורה האת לשאול ופתקים לבחור שני לתלמידים מותר ב שלבכל?." 
o שהם בכל דרך קים הפתאת מחדש להדביק מורה מהלבקש לתלמידים מותר לב שבכל 

 .רוצים

 .בזוגות וא,  הכתהמול המשחק את לשחק ניתן •

 שפחות במה שימוש תוך המספרים את מיין המטרה היא לר כאשק לשחק את המשחניתן •

ניתן : לבשימו ). כסף שפחות היא להוציא כמה המטרה; ףנניח שכל שאלה עולה כס (לותשא

 . מתוכננות היטבשאלות חמש באמצעות רים מוסתים מספרארבעה מייןל
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  ) נתוניםארגון(  אקרופוליסתיקות ע

.  עתיקים מסוגים שוניםם חפציובו, פוליס ליד אקרווגי ארכיאולחפירות אתר מוצג: תקצירתקצירתקצירתקציר

 שונות על החפצים תיות כמושאלות על ולענות באתר החפצים כלהמשימה היא למצוא את 

        .שנמצאו

טבלת  (היסטוגרמה בנים נתווארגון, השוואה, מנייה בסקת עוהפעילות ::::קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

 מאפשר וגהייצ ואיך סיסטמטי ומקוצר באופן נתונים מייצגים איךהפעילות מדגימה ). יחויותשכ

 ממחישה באופן ותהפעיל, כמו כן.  להשתמש בנתוני המקורבלי שונות שאלות ללענות מהר ע

 .שלהם והכמותי המופשט וג לבין הייצם ממשייחפצים ביןבולט את הקשר 

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

 .והמופע שלו נרשם בהיסטוגרמה, שימו לב שהחפץ מסומן;  בחפץ כלשהוגעו •

 .הם ליבנו אליומת את תשהסב לכדי וזאת, רוטטים נמצאו לא עדיין ששחפצים  כךעל הצביעו •

 מה כלמנות) א: ( עליה בשתי דרכיםענות ליתןנ, "? קסדות ישמהכ" שאלה כמו וצגת מכאשר •

חשוב . בהיסטוגרמה הקסדות בטור יש סימנים כמה מנותל) ב(או ,  באתרש יותקסד

 גיות או לדכא אסטרטלעודד רךלכן אין צו.  לתובנה הזאת בכוחות עצמםיעו יגתלמידיםשה

 דיון כיתתי על היתרונות לולנה, מומלץ לקבל כל אסטרטגיה בברכה, במקום זאת. שונות ייהמנ

 . שלהונותוהחסר

".  יותרשאיזה חפץ י "מסוג השוואה בשאלות מטי דריטוי לידי בבאים הנתונים ארגון יתרונות •

 ל עלענות הנדרשת העבודה ות בין כמבדל ההעל להצביע ובחש, הללו לותכשמגיעים לשא

 . ההיסטוגרמהלי עם או בההשאל
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  דיוןדיוןדיוןדיון

,  אחדמצד.  נתוניםלייצוג ככלי היא להסביר את יתרונות ומגבלות ההיסטוגרמה דיון המטרת

 מצד. לפנינו שהתמונה דות אוכמותי מידע של תמציתית מרוכזת ומונה נותנת תההיסטוגרמה

ועל אף חשיבות ארגון ,  זהובןבמ. וגרמה בהיסטג רב שלא מיוצמידע מכילה התמונה, שני

  .ר תחליף לנתוני המקויןא, יםהנתונ

  :אה הבהשאלה לוענו ע, הבאות מהשאילתות אחת כל בהתבוננו •

 .אענו על השאילת,  אם כן?)לא/ כן  (ההיסטוגרמה באמצעות לתה השאיעל לענות ניתן האם

o 2, כן (? ישות קסדכמה( 

o 6, כן (? יחדגם יש צלחות קסדות וכמה( 

o 14, כן (?בחול בורים קפצים חכמה( 

o ניתן לענותלא (?זו לזו צמודות קסדות תי שש יהאם ( 

o ניתן לענותלא (? התחתון ביותר בתמונההחפץ מה ( 

o כן (? פעמיםשלוש יותר מעים מופיפצים חאילו( 

o לענותתן נילא (?בתמונה מופיעים סלעים כמה ( 

  ?מספרת רמה ההיסטוגפוראיזה סי:  סיכוםשאלת •

 . לאתוו, טבלה שמופיע בץ מכל חפיש פריטים כמה: תשובה

  ? מידע אותו ת אארגן לאפשר נוספת דרך באיזו: רטורית שאלה •

וליד כל ,  בתמונהמופיעים שהפריטים וגי כל סשמות של רשימה לכתוב אפשר:  רטוריתתשובה

 ).לוח העל, עשו זאת( את מספר הפריטים תובסוג לכ

  ?הרשימה על ההיסטוגרמה יתרון מה: שאלה •

 .ר במבט מהיכמותיים הבדלים בהבחין לאפשרת מהיסטוגרמהה: תשובה
  

  פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות

 בעזרת עליה לענות יתןאחת שנ:  ולכתוב שתי שאילתותציא מכל תלמיד להמבקשו •

דונו בשאילתות . ונה בתמהתבוננותא  ללה לענות עלייתן שלא נחתוא,  בלבדוגרמהההיסט

  .הכתהנבחרות לפני 

בבית , בכתה נמצאים ששונות ת את התלמידים להכין היסטוגרמה על חפצים מקטגוריוהנחו •

  .  כךאחר אותן מלאול,  בכתהר ולציילתכנן אפשר ריקותאת ההיסטוגרמות ה. בבית וא, הספר
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  ) בסיסיחיבור(  ניווגן י

  .באיטליה הפסטה צלחות דומה לפעילות

 שונים סוגים שני מפרחים בגינה רוע היא לזמההמשי. מוכנה לזריעה, ריקה גינה מוצגת: תקצירתקצירתקצירתקציר

  . פרחים זרענו סך הכלמה כותולמנ

 לקבוצה שונים גים מסועצמים בקונטקסט של איגוד ר חיבות מתרגלהפעילות:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 ).פרחים 5 הווים מנוריות 2 ועוד חרציות 3, לדוגמא(משותפת 

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

אפשר לגרור ,  יותר מדי פרחיםרענואם ז. פוסט קומתיבת יש הימני של הגינה שבצד לב שימו •

 ). זאתדגימוה (סט אל תיבת הקומפוה מהגינאותם

 . בגינההפרחים סוגי את שני זירעו •

,  רםבקול וסכמו יניים בהפסקת עשו" ?הכל זרעתם סך פרחיםכמה " על השאלה עונים שלפני •

 חשוב בלא,  על המסךתובותהתשובות כ" (?כמה נוריות יש" "?כמה חרציות יש: "יחד עם הכתה

רצף " ? סך הכלש יפרחים כמה: "הכעת אפשר להגיע באופן טבעי לשאל).  רםקול בלהדגישן

  . רותורם להבנת פעולת החיבו, כום לסהמחוברים ן זיקה ביצר יוהזה הללו המפורשות שאלותה

. וברים המחשני ממורכב הסכום כיצד גרפי באופן ממחיש שרשים תמופיעתשובה  מתן הלאחר •

 9כ זרענו "סה; חרציות 4 -ו נוריות 5 ענוזר: "ם רבקול הקריאו והלוח התרשים על אתציירו 

 ".פרחים
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  דיוןדיוןדיוןדיון

 הקטגוריה וםשי( התוצאה מונהזיהוי ) א: ( מציגה שני אתגריםות הבאלות אחת מהשאכל

 על ור ציבעזרת לבצעאת החיבור אפשר ). ביצוע פעולת חיבור (הסכוםחישוב ) ב (-ו, )תהמשותפ

 הללו החיבור מטכניקות אחת שכל ומר לבחשו.  הלאהוכן, אצבעותסימון ב, נייר ל עסימון, הלוח

        .  לכל היותר10 ות שאלה צריך להיכל בםהסכו. לגיטימיתהיא 

o רכבכלי 7?  הכלבסך כמה. ובוסים אוט3 - ומכוניות 4 חונות בחניון . 
o פירות 9? כמה בסך הכל. תותים 3 ו ענבים 6 יש בצלחת. 

o בה כתיי כל7? כל הך בסמהכ.  עטים2 - ופרונות ע5 מכיל קלמר. 

o מאפים7? לכמה בסך הכ, ורקסים ב2 - וניות לחמ5 מכולת בקניתי . 
o זוגות 7? כמה בסך הכל.  נעלי הליכהת זוגו2 ו ורט ספנעלי זוגות 5 מוצגים ראווה הבחלון 

 ).ם נעליי14או  (םנעליי
o ם פריטי5? ל בסך הככמה. חים תפו2 - כסאות ו3 צאים נמבחדר.  

        פעילותפעילותפעילותפעילות

  . הכתהלפני שאלות נבחרות כמה בנודו. ות דומות שתי שאלציא מכל תלמיד להמבקשו
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        רוסיהרוסיהרוסיהרוסיה

  )זוגיות(  זילאב סנט קתדרלת

  .הלהקה את מבנה לשנות יונים ולגרור ניתן.  פני המסךעל חולפת יונים להקת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  .זוגי- איו זוגי אהוא בלהקה נים לקבוע אם מספר היוהיא המשימה

  :::: הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 משחקי נלמדים באופן לו הנושאים הלכל. וזוגיות, שארית, חילוקב ורמלי פלא וראשוני דיון •

 חילוק – מוצגת דרך צורתה הפשוטה ביותר וק פעולת החיל.ללא הזכרת שמם, וקונסטרוקטיבי

אותה לומדים ,  החילוקלפעולת ראשונית אינטואיטיבית חשיפה ליצור היא המטרה .ייםבשת

  .דים הלימובתכנית מאוחרות יותר ניםבש

 עשות לןנית.  הנוכחיתעולה של הפונטקסטבק, הזוגיות תכונת את מידים להגדיר לפני התליש •

 :גיםשאת שתיהן צריך ללמד ולהד, שקולות בשתי דרכים אתז
o יונה לא ףוא,  שווה של יוניםר לשתי קבוצות שמכילות מספונים לחלק את הין ניתאם 

 וץ מחארתאם יונה אחת נש; גי אומרים שמספר היונים זוואנ,  מחוץ לחלוקהנשארת

 .זוגי- איאים שמספר היונים הואנו אומר, לחלוקה
o היונים זוגיפר אומרים שמסאנו,  יש בן זוגיונה כך שלכל יונים זוגות של יצור לתן ניאם ;  

 .זוגי- איהוא אומרים שמספר היונים ואנ,  בן זוגלא לארת אחת נשיונה אם
 

 

        

        : : : : הדגמההדגמההדגמההדגמה

 הלהקה את מבנה ולשנות יונים לגרור ניתן יצד כהדגימו •

  של יוניםה ניתן ליצור קבוצות שיש בהן מספר שווכיצד הדגימו •

  כמה זוגות של יוניםליצור תן ניד כיצהדגימו •
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 המסך ולקבץ אותן להכוונה היא לגרור יונים ע, "צרו זוגות"או " צרו קבוצה"כשאנו אומרים ( •

 )יחד באופן ויזואלי

 סביבה ציורית מאתחלת זאת ולהפע;  של המסךעליון הבחלקו ההתקדמות פס על לחצו •

י " יונים עוג ניתן לסמן זכיצד הדגימו. המסך תמונת של וצילום על המסך רבוטשמאפשרת שי

  .  קות הקפתה בעזרי" ניתן לסמן קבוצת יונים עוכיצד,  קורת בעזיבורןח

        

        

        דיוןדיוןדיוןדיון

זוגי - לדעת אם יש מספר זוגי או איכדי את היונים מנות צריך להאם. לשהי להקת יונים כנתונה •

 אם יונה קולבדו,  ליצור זוגות של יוניםאפשר, זאת קוםבמ. מנותאין צורך ל: תשובה? של יונים

,  של יוניםשווה ספר בעלות מות קבוצתי שור ליצפשרא, חליפיןל.  בן זוגללאכלשהי נשארה 

 . יונה מחוץ לחלוקהשארה נם אק לבדוושוב

  ?זוגי- זוגי או איהוא בלהקה היונים מספר נוספת לדעת אם דרך יש האם •

-ייש מבני להקות שמכילים תמיד מספר זוגי או א. הלהקה מבנה להתבונן באפשר    .כן: תשובה

 מכילה ריבוע בצורת ודרת יונים שמסלהקת, למשל. מבנהללא קשר לגודל ה, ריטיםזוגי של פ

 .עללא קשר לגודל הריבו, נים של יוזוגיתמיד מספר 

האם ייתכן ?  זוגבני לאל ישארנה יונים תיהאם ייתכן ששת,  בזוגותיונים ת להקסידרנו שלאחר •

 התשובה?  בני זוגללא תישארנה ים שארבע יונתכן ייהאם?  בני זוגללא ארנה תישיםששלוש יונ

 לכל של ת שארימקבלים, םבשתיי כלשהו מספר ים מחלקכאשר:  היא לאלולכל השאלות הל

 מתמטי הראשונה בה התלמיד נתקל בחוק הפעם אולי – ביותר חשובה תובנה זוהי .1 היותר

 . לכל מספר שהואהתקף

 וע להוסיף או לגרבלי,  יונים לפה ולשםכמה הזזנוש נניח.  זוגי של יוניםפר עם מסלהקה נתונה •

 )כן (? של יוניםזוגי פרהאם עדיין יהיה מס. יונים
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 להוסיף או בלי,  לפה ולשםם יוניכמה הזזנוש נניח.  של יוניםזוגי-אי פר עם מסלהקה נתונה •

 )כן (? של יוניםזוגי פרהאם עדיין יהיה מס.  יוניםועלגר

האם מספר הציפורים . ציפור חדשה מצטרפת ללהקה.  להקה עם מספר זוגי של ציפוריםנתונה •

 ?אתם יכולים להסביר למה). לא(? עדיין זוגי

 מספרהאם . ציפור חדשה מצטרפת ללהקה. זוגי של ציפורים- להקה עם מספר אינתונה •

 ?אתם יכולים להסביר למה). לא(? זוגי-הציפורים עדיין אי

  תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

 תלמיד הוסיפו. זוגי- או איזוגישאלו אם מספרם . כתה לפני התלמידים 4-5 קבוצה של העמידו •

 .  המשיכו כך עם עוד כמה תלמידים. הקבוצהיותזוג הכתה מה קורה לת אושאלו,  לקבוצהאחד

    … ,xx, xxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx הסימניםתסדר את ח על הלוכיתבו •

הבחינו בכך ? זוגי-זוגי או אי:  את הכתהשאלו סימנים המתינו וקבוצת כל כתיבת אחרי

 . שלב בסדרהבכלשהזוגיות מתחלפת 

:  וחיזרו על אותה שגרה… ,6 ,5 ,4 ,3 ,2  המספריםרת מתחת לסדרה הזאת את סדכיתבו •

 ?זוגי- או איזוגי: המתינו אחרי כל מספר ושאלו את הכתה

 : המסקנות הבאותלשתי הכתה עם הגיעו •
o זוגי-י של כל מספר זוגי הוא מספר אהעוקב 
o מספר זוגיהואזוגי - של כל מספר איהעוקב  

 מספר כל כתיבת ריאח. ניאחד אחרי הש, … ,8 ,6 ,4 ,2  המספריםתסדר על הלוח את כיתבו •

 . קבועהנשארתהבחינו בכך שהזוגיות ? זוגי-זוגי או אי:  את הכתהשאלו

 מספר כל כתיבת ריאח. ניאחד אחרי הש, … ,9 ,7 ,5 ,3  המספריםתסדר את לוח על הכיתבו •

 . קבועהנשארתהבחינו בכך שהזוגיות ? זוגי-זוגי או אי:  את הכתהשאלו

 : והשלימו בעזרת הכתה את שתי האבחנות הבאות על הלוחכיתבו •
o יזוג(___ :  המתקבל הואהמספר,  למספר זוגי2 מוסיפים כאשר( 
o זוגי-אי(___ :  המתקבל הואהמספר, זוגי- למספר אי2 מוסיפים כאשר( 

  : פורמליא לבאופן הללו ותהטענ שתי את הוכיחו

o צרו;  יונים2 הוסיפו;  אותו לזוגותוחלקו, ם יונישל כלשהו זוגי מספר הלוח על ציירו 

  ?לזוגיות קרה מה. מהן זוג נוסף

o ר אחת תישאיונה; וחלקו אותו לזוגות,  יוניםשל כלשהוזוגי - אימספר הלוח על ציירו 

יונה אחת . נוסף משלושת היונים הבודדות זוג צרו;  יונים2 עודהוסיפו . מחוץ לחלוקה

 ?לזוגיות קרה מה.  מחוץ לחלוקהתישאר
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   )בורחי(   מוסקבהאוניברסיטת

 חלקים מוחק הפרופסור.  כתובות משוואות חיבוריו ליד לוח עלמד עופרופסור: תקצירתקצירתקצירתקציר

  . שנמחקו החלקים את נכונה השלים להיא המשימה. מהמשוואות

 של הסימבולית כתיבה ההבנתו,  בתחום העשרת הראשונהיםחיבור מספר: קלעיםקלעיםקלעיםקלעים ה ה ה המאחורימאחורימאחורימאחורי

דבר , השני מהמחובר גדול הראשון המחובר המשוואות מאחת שבכל לב שימו. ר חיבופעולות

 . על ידי מניית המשךהמשוואה את פתרון דדשמעו

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

 ניתן הדגימו ש".סיימתי "תור כפופיע מכן יחרורק לא,  לפתור את כל המשוואותשצריך הסבירו •

  .ות נכונינה תהיובותעד שכל התש, "סיימתי "ר שוב על כפתווללחוץ שגויות תשובותלתקן 

.  הלאהוכן,  בלבמנייה, אצבעותסימון ב, נייר על סימון בעזרת לבצע ניתן הסכום חישוב את •

 .לגיטימית הללו היא החיבור מטכניקות אחת שכל להדגישחשוב 

        פעילותפעילותפעילותפעילות

  .10 היותר שסכומן לכל נוספות חיבור משוואות הציגו •

 . 10 לכל היותר שסכומן נוספות חיבור משוואות ולפתור לכתוב התלמידים את הנחו •

  : את תכונת הקומוטטיביות של פעולת החיבורמות על הלוח כמה משוואות שמדגיכיתבו •

 . ודונו עם הכתהותפיתרו את המשווא.  ? = 6 + 2  ? = 2 + 6  ? = 8 + 1  ? = 1 + 8 

  :  את אחד המחובריםנים מה קורה לסכום כאשר משמות על הלוח כמה משוואות שמדגיכיתבו •

 . עם הכתהודונו משוואותפיתרו את ה.  ? = 4 + 5  ? = 3 + 5  ? = 2 + 5 
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   ) בעיותפתרון(  בה ניינהר

י " ען מאופייספינה סוג כל. ר מחוץ לנהנמצאות של ספינות מפרש) לכל היותר (וגיםשני ס: תקצירתקצירתקצירתקציר

או יותר , אחת,  אפסר לנההשיקהמשימה היא ל. מסוים  הצלהי גלגלומספר מסויםמספר מפרשים 

 י גלגלשל כולל מפרשים ומספר נתון של כולל נתון ספרכך שסך הכל יהיו בנהר מ, ספינות מכל סוג

  .הצלה

 מעודדתו,  פשוטות וכפלחיבור בפעולות לא מפורש באופןהמשימה עוסקת :  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

  . של ניסוי וטעייהוייתית חובדרך עיותפתרון ב

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 .שה ליבמיםה מחזרהו, מים מהיבשה לתוך הינות כיצד ניתן לגרור ספהדגימו •

 בפתרון האקטיביי שיתופם " עוטעייה ניסוי בעזרת ות לפתור את הבעילמידים את התעודדו •

בצעו את הצעד המוצע " ? אתם מציעים לעשות עכשיומה: " את הכתהשאלו.  המודגמתהבעיה

אם .  לפתרוןמקדם הצעד אם לבדוקבלי , ה מקרכלמיד וב)  סירה כלשהיתהכנסת או הוצא(

 ".לא מזיק לנסות, לא נורא, טוב"אימרו בקול רם , הצעד לא מקדם

 . מבעיה לבעיהלה הקושי עושדרגת הסבירו •
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 והשנייה,  וגלגל הצלה אחדאחד מפרש בעלת אחת:  ספינותי שני סוגוח על הלציירו ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

 צריך להשיק ות ספינכמה: ח הלועל המשימה את כיתבו.  גלגלי הצלהי מפרשים ושנשניבעלת 

  ? הצלהי גלגל4 - ומפרשים 4 הר הכל יהיו בנשסך כדי סוג מכל

לאחר מכן .  במחברתפתרונות לכתובו, כל אחד בעצמו, הבעיה לחשוב על למידים התאת הנחו

 כדי הנדרש את מספר הספינות ספינה סוג ל לכתוב מתחת לכם מהובקשו ללוח תלמידים הזמינו

 לבעיה לב ששימו.  עם הכתהיחד,  רםבקול וח הלעל ונות את הפתרובידק. הבעיהלפתור את 

  : פתרונות אפשרייםשלושה יש תהזא

o 4מהסוג השניפינות ס0 - ושון הראוג ספינות מהס   

o 2 השני וג מהסספינה 1 - הראשון ומהסוג ספינות   

o 0 השנימהסוג ספינות 2 -ו הראשון מהסוג ספינות  

. או שאין פתרונות כלל, או שיש כמה פתרונות, חד אן מסוג זה או שיש פתרות שלבעיוהסבירו •

הנחו את התלמידים להשתמש בשני סוגי הסירות שמתוארות על הלוח כדי להמציא בעיה שאין 

  )מפרש אחד ושני גלגלי הצלה: לדוגמא. (לה פתרון

 מערכת בפתרון מפורש ולא באופן משחקי עוסקת הפעילות):  כלליתהלידיע ( מתמטי מתמטי מתמטי מתמטינספחנספחנספחנספח

  :מהסוג ליניאריות שוואותמ

Bybxb

Ayaxa

=+

=+

21

21
  

מספר המפרשים הכולל הנדרש ומספרי המפרשים הנתונים של כל , בהתאמה,  הםa1, a2, A כאשר

פרי מספר גלגלי ההצלה הכולל הנדרש ומס, בהתאמה,  הםb1, b2, B, אחד משני סוגי הספינות

מספר , כלומר,  הם פתרונות המערכתy - וx -ו, הגלגלים הנתונים של כל אחד משני סוגי הספינות

  .  מפרשים וגלגלי הצלהB - וAהספינות מכל סוג בהן צריך להשתמש כדי להגיע לסך של 
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  )מת מתקדמניה(  טייגהביקור ב

        . בגרמניההחיות לגן דומה פעילות

 המשימה.  הלאהוכן, ופיםינש, איילים,  ברחזירי: ר פנורמית של חיות ביעמונה תמוצגת ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

  . ושמאלהה כדי גלילת התמונה ימינתוך, ונים חיות שוגי סלמנותהיא 

 ה לזכור כמריך צד התלמיגלילה הבזמן: 20 - מניית המשך בתחום התרגול:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

  . עד כהנה מהוא פריטים

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

  .ייה שיכול לסייע במנדבר, נה לסימוגורמת בחיה שהנגיעההדגישו . בחיות געו •

  . שניתן לגלול את המסך גם ימינה וגם שמאלההסבירו •

 . הקטנה בתחתית המסךת ההתמצאומפת על הצביעו •

            דיוןדיוןדיוןדיון

 ) ברחזירי(?  בתמונהה הרבי חיה מופיעה הכאיזו •

 שאלה על יש אבל,  כלל לא מופיעיםנמרים(?  לאכללאו ב, בתמונה מעט הכי ופיעה חיה מאיזו •

  )נמרים

 כל את ו ימניםהתלמידסביר להניח ש? )51 (ה סך הכל בתמוניש יות חה כמ:תמתקדמ שאלה •

 התבלבלתאולי ?  שלךתשובה לבדוק את האפשר איך: "שאלה. אחת אחרי השנייה, החיות

 אם, לדוגמא.  אדיטיביותמניה אסטרטגיות לפתח תלמידים את ההובילו" ? הספירהעבאמצ

 סכוםולחבר ל,  סוגכל חיות יש מכמה על נייר לכתוב אפשר,  חיות יש סך הכלמהרוצים לדעת כ

 תנסות הזוהי. המספרים את חברול, ך מסבכל מופיעות חיות כמה לכתובאפשר גם . כוללחיות 

 .  בהצלבת מידע ובחשיבה אסטרטגיתטובה
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        ספרדספרדספרדספרד

  ) תבניותזיהוי(  פלמנקו תומניפמקשטים 

        ....בגרמניה ברנדרבורג דומה לשער פעילות

.  שוניםמסוגים קישוטים מאגריו,  יוצרות עיגולשיחד קו שתי מניפות פלמנמוצגות ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

 מתאימים קישוטים עזרת בולהשלימה המניפות של הקישוטים נית היא לזהות את תבהמשימה

  .נוספים

 הפעילות יש להדגיש בדרכים שונות במהלך. ןוהשלמת תבניות מעגליות זיהוי: הקלעיםהקלעיםהקלעיםהקלעים    מאחורימאחורימאחורימאחורי

 היא לאמן המטרה. במניפות או קישוטיםב לאו,  השונותתותבניב הוא שלו העניין שעיקר

  . במראית העינייםופחות,  שנמצא מאחורי הקלעים המופשטמודל יותר בהתמקד לתלמידים

רק לו : אחראי הוא עליהם קישוטים סוגי מוקצים תלמיד לכל. ות את התלמידים לזוגחלקו: הצעההצעההצעההצעה

  . וסיוע הדדיעולה פשיתוף מעודדת בזוגות עבודה. יפות על המנ הללוטים את הקישולהניח ותרמ

            פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות

 ועיגולים יקסים אוא, ועיגולים איקסים שמכילות שונות מעגליות יות על הלוח תבנציירו •

 הפריטים של מקומם בשאלה סימני ציירו). הפריטים סוגי אתכדי להגדיל (בצבעים שונים 

 .בתבנית החסרים הפריטים את ים להשלמנו ובקשו מלוח לתלמיד הזמינו.  בתבניתהחסרים

 היוצר של חוק את הפתקכיתבו על ,  על הלוחית את התבנםלפני שמציירי: דרמטית הרחבה •

 הכניסו). אש הפתקים הללו מראת ן להכיאי כד– מתחלפים ואיקסיםעיגולים , למשל(התבנית 

 תלמיד הזמינו. ה הכתני לפשולחן העל אותהוהניחו , מופגנת מטיות בדרמעטפה להפתק תא

 בקשו מכן לאחר. ציירתם שתבנית בהחסרים הפריטים את ממנו להשלים שוללוח ובק

 את הקריאו את הפתק וישפוח. בנית את התיוצר החוק שאת יכולתו כמיטב ח לנסתלמידמה

 .לכתההחוק 

:  שוניםים זמינים בעצמשמשתמשת מעגלית ית תבנכיןמ) טנה קצהאו קבו, וגאו ז( תלמיד כל •

 להשליםשמתבקשת ,  לפני הכתהמוצגות נבחרות תבניות. וכן הלאה, מספרים, אותיות, מילים

 ת שאין טעויווודאול, ן אותמכינים למידים שהתבזמן הנבחרות התבניות על לעבור חשוב. אותן

 . הכתהלפני התלמיד את ולהביך ות את הפעיללתקוע שעלולים יתר יבוכיות סאו
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   )חיבור(   ירקותדוכןמנהלים 

 פריט כמה עולה כל פרטת שמהעל הקיר תלויה כרז.  ירקותבחנות מוכר כמתפקד התלמיד: תקצירתקצירתקצירתקציר

 לפריט הכוונה( שונים ירקות סוגי שמופיעים בה שני ניות קרשימת ציג לחנות ומנכנס לקוח. ירק

 כמה כסף שבלח, ח בידי הלקום הדרושיות הירקי שנת אהניחל היא ימההמש).  מכל סוגאחד

  . בקופה הכסףולשים את סכום , הלקוח צריך לשלם

 לייצוג ערך ים במספרהשימושהבנת ;  העשרת הראשונהחום בתספרים מחיבור ::::םםםם הקלעי הקלעי הקלעי הקלעימאחורימאחורימאחורימאחורי

 . חיבור ות משוואפתרון, )כסף(

            הדגמההדגמההדגמההדגמה

 ירק לזהו כ (שוניםארגזי הירקות ה:  על המסךופיע בסקירה כללית של כל מה שמהתחילו •

 אמור התלמיד מה מזתהאנימציה מר. הקניותורשימת , קוחהל, הקופה,  המחיריםזתכר, )מובש

 .  הלקוחבידילהניח ירקות : לעשות

,  השניהירק פריט את תנו.  מחירואת מציג מחשב שהוהסבירו,  אחדירק פריט ללקוח תנו •

 הזנת לאחר .חשבו את הסכום יחד עם הכתה. המוצגת החיבור בקול רם את משוואת וקיראו

 . המטבעות לתוך הקופהאתהסבירו שצריך לגרור ,  הנכונההתשובה

 בעזרת מנייה,  המשךיתמני:  בכל דרך סבירההחיבור משוואת את לפתור לגיטימציה תנו •

 . וכן הלאה, שימוש בנייר, חפצים, אצבעות

 במונח ון לדאפשר". שקל" שנקראת  שמופיע בכרזה מסמן יחידת כסףח"ש סימןה שהסבירו •

  שקלים2 המשמעות היא שאנשים מוכנים לשלם,  שקלים2 ולהאם בננה ע, ללמש". ערך כספי"

מה יקרה אם הירקן יעלה את .  שקלים2 להם מייחסים לה ערך ש, כלומר. עבור אכילת בננה

 . פחות אנשים יקנו בננות?  שקלים3 -מחיר הבננה ל
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   )פתרון בעיות( די ספרכפר

  .מתקדמת יותר ברמה,  לנהר נייבה ברוסיהדומה פעילות

 גינות סוגיו,  ודלתות שוניםחלונות מספריי " עהמאופיינים סוגי בתים מוצגים: תקצירתקצירתקצירתקציר

 הגלם הללו כדי חומרי להשתמש בהיא המשימה. שונים ופרחים עצים מספריי " עותהמאופיינ

  .עצים ופרחים, ותדלת, חלונותלעצב תמונה שמכילה כמויות נדרשות של 

   הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 בדרך ת פתרון בעיומעודדתו,  פשוטות וכפלחיבור לותובפע לא מפורש באופן עוסקת המשימה •

  . של ניסוי וטעייהייתיתחוו

 ות או בקבוצוגות בזן לתלמידים לעבוד עליהאפשר לניתן.  מהבעיות אינן פשוטות לפתרוןחלק •

  .קטנות

        : : : : הדגמההדגמההדגמההדגמה

 . החוצהתמונהמהו, התמונה לתוך וגינות בתים לגרור ניתן יצד כהדגימו •

 .וטעייה ניסוי בעזרת עיה לפתור את הבדים את התלמיעודדו •

 . לבעיה מבעיה ה הקושי עולשדרגת הסבירו •

 . מפתרון נכון אחדר מהבעיות יש יותק שלחלהסבירו •

 חידה אשר סח ותנבתים סוגי תצייר קבוצה לכ. לקבוצות התלמידים חלקו את ::::נוספתנוספתנוספתנוספת    פעילותפעילותפעילותפעילות

 נכון נןשפתרו לוודא יכד, ן שמציגים אותלפני הנבחרות החידות את לבדוק יש.  הכיתהלכל גתוצ

  . ומתאים להדגמה במליאה

 משוואות תו באופן משחקי בפתרון מערכעוסקת הפעילות): לידיעה כללית (מתמטימתמטימתמטימתמטי    רקערקערקערקע

  .לבעיה מבעיה משתנה מים והנעלהמשוואות מספר. ליניאריות
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  )8 - ו7 הספרות כתיבת( כדורגל נבחרת

        .שונים משחקיתעם רקע ומעטפת ,  האחרותרות כתיבת הספלפעילויות זהה פעילות

.  סטיילוסרתאו בעז,  אצבעבעזרת המסךאפשר לכתוב על . 8 - ו7 ות הספרת כתיבתרגול: תקצירתקצירתקצירתקציר

        .סטיילוס בשימוש ל עיםאנו ממליצ

. כרצונם שרבטל יכולים התלמידיםו, הכתיבה ונות בודק את נכאינו המחשב :::: הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

,  מתמטיתמיומנות קת בדיאין שמכיוון.  ממנהנהנים מאד ילדים אך, פשטנית נראית הפעילות

 .ם כוכבי3 מקרה בכל בל מקהתלמיד

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 בכל נכונה כתיבהשמאפשר לקבל הדגמה של , "הדגם "ור לכפתמידים את תשומת לב התלהסבו •

  . במהלך הפעילותשלב

  

 



  

  48דף                                               il.co.tenFingers.www למורה                             מדריך/  אצבעות עשר

  
 

        שוודיהשוודיהשוודיהשוודיה

   )תיאטרון מיתולוגיה / בורחי( מדים וענקים ג

, כמה גמדים יש,  ישנקים היא לגלות כמה עהמשימה.  מאחורי וילוןים וענקים עומדגמדים: תקצירתקצירתקצירתקציר

 הגמדים וכל הענקים כל. מגפיים זוגות רואים ןמתחת לוילו. ל הכסךוכמה גמדים וענקים יש 

 סך הכל שעומדות דמויות למספר השווה המגפיים זוגות מספרולכן ,  אותו סוג מגפייםתנועלים א

 לפי לגרור את הוילון כאפשר, ענקים האלה הן דמויות המתוךכדי לראות כמה . מאחורי הוילון

  .  או חיבור עם נעלםחיסור בעזרת חשב לתן כמות הגמדים ניאת. מטה

 השני ברוהמחו, ידוע המחוברים הסכום ואחד ן שבהחיבור תומשווא פתרון: לעיםלעיםלעיםלעים הק הק הק הקמאחורימאחורימאחורימאחורי

ומדגישה את הקשר שלהן ,  משוואות כאלהלפתרון ות אסטרטגיפיתוח תרגלת מותהפעיל. נעלם

   .לפעולות חיסור

  

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 לכל פרטי ה לב הכתמת תשות אהסבו. בפירוט לאט והציגה לשיש מורכבת פיזודה אזוהי •

, וילוןה,  והענקים לובשים את אותם מגפייםשהגמדים נתוןה, המגפייםמספר זוגות : סצנהה

  .וראשי הענקים, אופן הזזת הוילון

 . והגמדיםנקים המשוואה שמתארת את סכום העבמשמעות דונו •

:  שונותדרכיםב לבצע אפשר החסר המחובר חישוב את שישוהדג.  אחתבעיה תרון פהדגימו •

 אחת שכל ומרחשוב ל.  הלאהוכן, אצבעות במוןסי, נייר על סימון, חורה אמנייה, ה קדיממנייה

 .לגיטימית הללו היא מהטכניקות

  דיוןדיוןדיוןדיון

 ? ישנקים עה גיליתם כמאיך •

  ?יש גיליתם כמה גמדים איך •

  ?המשוואה את השלמתם איך •
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  תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

 ניתן ולא שעכשיו הוילון קבוע הסבירו.  מגפייםזוגות שני רואים על הלוח וילון שמתחתיו ציירו •

 תשובות שלוש יש ? להיות מאחורי הוילוןיכולים ענקים וגמדים כמה: שאלו את הכתה. להזזה

  .או גמד אחד וענק אחד, שני גמדים, שני ענקים: אפשריות

 ששאר הכיתה כך בד יריעתוהסתירו אותם בעזרת ,  בשורה לפני הכתהתלמידים ר מספהעמידו •

ולהשאירה , יריעה המעל אחת חלק מהתלמידים להרים יד הנחו.  רגליהםאת רק לראותתוכל 

,  סך הכליש תלמידים כמה) בסדר הזה( ות לגלהיא הכיתתית שימההמ. מורמת עד הודעה חדשה

י "עאת התשובה לשאלה האחרונה ניתן להראות .  אינם מרימים ידכמהו, יד מרימים כמה

וכיתבו על הלוח את , מים שחקו את המשחק מספר פע.הורדת הוילון וחשיפת התלמידים

 הוא מספר x - הוא מספר התלמידים שהעמדתם וnכאשר , x + ? = n: ותהמשוואות הרלבנטי

   .התלמידים שהוריתם להם להרים יד

  . שאר הפעילות, או אחרי,  המשחק הזה ניתן לבצע לפניאת   
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   ) בעיותפתרוןו מרחבית התמצאות(  צעצועיםסידור

 הוראות גות הלוח מוצלע.  מדפים ריקוןולידם אר, רצפה העל מוטלים ים שונצעצועים: תקצירתקצירתקצירתקציר

המשאית ;  להיות משמאל למשאיתצריךהדובי : לדוגמא. דפים על המעיםכיצד לסדר את הצעצו

 למקם את א היהמשימה.  צריכים להיות באותו טוררובוטהמשאית וה; הרובוט על להיות מיכהצר

  .להנחיות אם בהתהמדפים על הצעצועים כל

   הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

  .טור, שורה, מימין, מאלמש, מתחת, מעל המושגים והכרת במרחב התמצאות •

  .ונים נתאילוצים תחת עיות בפתרון •

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 .טור, שורה, מימין, משמאל, מתחת, מעל מושגים ה והדגימו אתהסבירו •

  .אותכולל אלה שאינם מוזכרים בלוח ההור, המדפים על את כל הצעצועים לסדר יך שצרהסבירו •

  פעילויותפעילויותפעילויותפעילויות

 תוך שימוש בתכונות אותן ואך נסח, פעילות בגו הנחיות דומות לאלו שהוצכמה על הלוח כיתבו •

 אות כולל ששמם תלמידים,  בהירהחולצה לובשים שתלמידים, בנות, בנים: של תלמידים

 הכתה ני עצמם לפקם אותם למהנחוו לקדמת הכיתה תלמידיםהזמינו כמה . וכן הלאה, מסוימת

, שורה, ריאח, לפני, ימיןמ,  משמאלמושגיםהשתמשו ב.  על הלוחשרשומים וצים לאילבהתאם

  .טור

 אחת מה גרה קוסהד. כל אחת בקומה אחרת,  בנייןבאותו גרות נועההדס ו, ירןש, סתיו, יעל •

.  יש חמש קומותבבניין. שירן גרה מעל הוסתיו אינ, רןיעל גרה שלוש קומות מעל שי, מעל יעל

 ציור שיסייע להם לפתור ולהציג את לשרטט התלמידים ת אהנחו?  גרה כל ילדהקומה באיזו

 . הבעיהפתרון
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  )סטורטורגט / ני עשרוייצוג(  מסטיקיםכונת המ

ניתן . מסטיקים האת למנות היא המשימה.  צבעונייםמסטיקים שקוף ובו יכל ממוצג ::::תקצירתקצירתקצירתקציר

 בצנצנות שכל אחת מהן להיעזר, לחליפין, או,  באופן ישירבמיכל צאים את המסטיקים שנממנותל

  .  מסטיקים10 המכיל

 איגודמעמיקה את הבנת הקשר בין ,  עצמים לעשרתאיגוד תרגלת מהפעילות ::::הקלעיםהקלעיםהקלעיםהקלעים    מאחורימאחורימאחורימאחורי

  . לעשרות אחדות בין והקשרומחזקת את האבחנה ,  הייצוג העשרונישיטת לבין לעשרת

        הדגמההדגמההדגמההדגמה

 בבעייתיותדונו .  באופן ישירבמיכל המסטיקים ת אוניםבה מ,  את שיטת המנייה הישירההדגימו •

 ? נכוןשספרנו נוודאכיצד , לדוגמא. השיטה

 הדגישו .המדפים אחד ל עמלאה צנצנת הניח לוכיצד במסטיקים כיצד למלא צנצנת הדגימו •

 . מסטיקים10שבכל צנצנת מלאה יש 

 .צנצנת ריקה חדשה עומדת לרשותנו,  שבכל פעם ששמים צנצנת מלאה על המדףהסבירו •

        

        

        דיוןדיוןדיוןדיון

 .אבל זה יותר קשה ומסורבל, כן? צנצנות בלי לאגד אותם לים אפשר למנות את המסטיקהאם •

 שזה יא השובההת?  מסטיקים8, למשל, ולא,  מסטיקים10  להכיל דווקאבנויה כל צנצנת למה •

 של דבר המטרה היא לחשב בסופו. שחק המחוקי את מכיריםכל עוד כולם ,  כך חשובללא כ

 וגם עם יקים מסט10 עם צנצנות שמכילות גם זאת שותואפשר לע, כמה מסטיקים יש במיכל

). ותו מספר של מסטיקיםבתנאי שכל צנצנת מכילה את א( מסטיקים 8 שמכילות נותצנצ

 ".עשרת" נקראת וצה קבכל לכןו,  פריטים10 של לקבוצות תמיד מאגדים ה הזבמשחק
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לאו ,  לייצג כל כמות שהיאכדי הספירה שאנחנו משתמשים בה שיטת לתלמידים שהסבירו •

 תלכן השיטה הזא.  שדורש לאגד יחידות לעשרותמשחק כן מעין גם היא, דווקא של מסטיקים

 אפשר למנות את מספר התלמידים בכתה כיצד הראו, לדוגמא". השיטה העשרונית"נקראת 

 .ולכתוב על הלוח סימן בכל פעם שמונים עשרה תלמידים

 ".דותאח "-ו" עשרות", "גודאי "במונחים חשוב להשתמש התלמידים עם הדיון במהלך •

        תתתתיויויויופעילופעילופעילופעילו

. ותאו קשי, קיסמים, גפרורים כגון פריטים 50 -כ,  תלמידיםקבוצת לכלאו , תלמיד כל לחלקו •

 כדי לסייע בפעולת רון בנייר ועיפלהשתמשאפשר .  באופן ישיריטים את הפרלמנות אותם והנח

 .המנייה

 ולמנות שוב את סכום הפריטים לעשרות הפריטים את לאגדהנחו .  גומיותלתלמידים חלקו •

 .הכולל

 לב שימו. פיםומאות לאל, למאות רותעש נאגד הלימודים בתכנית מאוחרים יותר בשלבים •

 ).וכן הלאה, מאות, עשרות,  אחדותיות יכולים לההפריטים (פריטים 10 מאגדים צעד כזה בכלש
 



  

  53דף                                               il.co.tenFingers.www למורה                             מדריך/  אצבעות עשר

  
 

   )חיבור(  אופסלה אוניברסיטת

  .ברוסיה קבה מוסאוניברסיטת בהתבצעה דומה פעילות

 חלקים ת מוחקהפרופסורית.  חיבורואות כתובות משויו ליד לוח עלת עומדפרופסורית: תקצירתקצירתקצירתקציר

  . שנמחקו החלקים את נכונה השלים להיא המשימה. תמהמשוואו

 הבנתו,  בתחום העשרת הראשונהמספרים וחיסור חיבור לת מתרגהפעילות:  הקלעים הקלעים הקלעים הקלעיםמאחורימאחורימאחורימאחורי

 ההמשימ.  ואחד המחובריםסכום הנתונים משוואה בכל. ר חיבופעולות של הסימבולית כתיבהה

או , מנייה אחורה,  המשךמניית:  שונותבדרכים זאת לעשות ניתן.  השנירהיא לחשב את המחוב

 .יסורח

  הדגמההדגמההדגמההדגמה

 לתקן ניתן". סיימתי "פתור מכן יופיע כחרורק לא,  לפתור את כל המשוואותשצריך הסבירו •

  . נכונותהיינה תובותעד שכל התש, "ימתיסי" שוב על כפתור וללחוץ שגויות תשובות

, בלב מנייה, באצבעותסימון , נייר על וים קוסימון בעזרת לבצע ניתן המחובר החסר חישוב את •

 .לגיטימית הללו היא החיבור מטכניקות אחת שכל להדגישחשוב .  הלאהוכן

        ::::פעילותפעילותפעילותפעילות

  .10 יותר לכל הא הושסכומן דומות ת נוספומשוואות הציגו •

 . נוספותואות לכתוב משותלמידים את ההנחו •
  

 

 


