
 

 

 

  אוריגאמטריה

 הוראת גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי



 קסון'מירי גולן ופול ג :  יוצרי התכנית
 וני אוברמן'ג :  יועצים מתמטים

 ר ענת קלמר"ד                          
 

טרום אוריגאמטריה



 

 

 

 הוראת הגיאומטריה
 בבית הספר היסודי

 'אוריגאמטריה'באמצעות תכנית 

  אוריגאמטריה

 بطريقة ابداعية –الرياضيات معنى في تعلم ذو 

 .اوريغامي -الورق تدريس الهندسة بواسطة فن طي  -اوريغمتري 

 



 פריסות

 מצולעים
 קדקדים

 סימטריה

 זויות

 טרנספורמציה

מקבילות 

 אנכות

 אלכסונים

 ריצוף

 צלעות

 משולשים

 מרובעים

 מחומשים

N צלעות 

 סיבובית

 שיקופית

 הזזה

 שיקוף

 סיבוב

 מיון                                                        

 חפיפה   דומה-שונה      

 גופים    צורות מישוריות  

 פאונים

 תכונות דמיון

 קעור קמור

 הרכבה פירוק

 הוראת הגיאומטריה על פי תכנית הלימודים       



?......כשחושבים על אוריגאמי   
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 אמנות יפנית מסורתית  -קיפולי נייר  –אוריגאמי 
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ולכן תרשים  , ניתן לתאר מתמטית כל קיפול, זובדרך 
 .  קפלים של דגם אוריגאמי הוא למעשה בנייה הנדסית
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 קסון מקפל בודד'יצירה של האמן פול ג



 קיפולים רבים ללא גזירה או הדבקה, קאמיה סטושייצירה של האמן 
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 בולים בהשראת האוריגאמי
 וני אוברמן'מהאוסף של ג

 
 

 בולים המייצגים דגמי אוריגאמי מסורתיים

 יצירה של דגמים שפותחו משנות החמישים ועד היום



 
 
בולים בהשראת אוריגאמי     

 וני אוברמן'מהאוסף של ג

 



 
 
 קיפולים של דמויות בכנסייה על פי הברית החדשה 
((Christmas Island  

 וני אוברמן'מהאוסף של ג

 
 



 .אוריגאמי הפך לפופולארי במערב באמצע המאה העשרים
חובבי אוריגאמי רבים שהינם גם מורי מתמטיקה הכניסו  , מאז
 .  ככלי לימודי לכיתתםהאוריגאמי את 

 .מתמטיקה וחינוך, אחת לארבע שנים מתקיים כנס אוריגאמי במדע, 1991 משנת
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 "  אתם ואני נולדנו מקיפול -שלנו מקופל   DNA -גם ה"
 " בין הקפלים"קסון בסרט הדוקומנטרי 'פול ג: ציטוט מאת 
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 " אוריגאמטריה"תכנית 
 בבתי ספר וגני ילדים 1992בישראל משנת  נלמדת 

 Caltech    אוניברסיטת - 2006

 אוניברסיטת מילאנו - 2009

   5OSMEסינגפור   - 2010

 גני ילדים 80 -בתי ספר ו 35 -התכנית נלמדת ב

5OSME 4OSME 
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 אוריגאמטריהתכנית 

 אוריגאמטריהתכנית 

 .הוראת גיאומטריה באמצעות אוריגאמי בגני ילדים

לזהות את   לומדים התלמידיםכך ש, מצורה אחת לשנייה שינויבמהלך הקיפול הנייר עובר 
 .טיפוס-הצורות גם  כשהן אינן במצב אב

 הנושאים הנלמדים
 .  כיתותבהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך בגיאומטריה על פי 

 
 בחירת נושאי הלימוד  

 .ולא על פי דגם הקיפולהנושא בגיאומטריה מערך השיעור נבחר לפי  
  

 .הוראת גיאומטריה באמצעות אוריגאמי בבתי הספר היסודיים

© Israeli Origami Center-  2014  



 بطريقة ابداعية –الرياضيات معنى في تعلم ذو 
تدريس الهندسة بواسطة فن  -اوريغمتري 

 .اوريغامي -الورق طي 

 

 דרך יצירתית   -למידה משמעותית במתמטיקה 
 הוראת גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי - אוריגאמטריה 
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 גיאומטריםשימוש במונחים 

 במצב דינמי

 

استخدام مصطلحات هندسية 
 فّعال-ديناميكي باسلوب

 



 להניח את הנייר כשהצד הלבן פונה אליכם  

 ضع الورقة بحيث تكون الجهة البيضاء امامك
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 שיתקבל משולשנגדי כך לקפל קדקוד לקדקוד 

 اطو الورقة بحيث تحصل على مثلث

 (مع الراس المقابلالراس )
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 לריבועלפתוח את המשולש בחזרה 

  

مرة اخرى بحيث ( المثلث)افتح الورقة 
 تحصل على المربع
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 לפתוח את המשולש בחזרה לריבוע 

مرة اخرى بحيث ( المثلث)افتح الورقة 
 تحصل على المربع
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 הריבוע לקפל את הצלע של 

 קו האלכסון המסומןאל 

 اطو ضلع المربع بحيث يالمس القطر
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 לקפל את הצלע הסמוכה לצלע שקיפלנו אל קו האלכסון

 2 1 כך שיתקבל דלתון

اطو الضلع المجاور للضلع الذي قمنا 
بثنيه سابقاً بحيث يالمس القطر 

 وتحصل على دالتون
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 להפוך לצד שני

 اقلب الورقة 
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 ל את הצלע הארוכה ביותר לקפ

 האלכסוןשל הדלתון אל קו 

 

بحيث  الدالتوناطو الضلع االطول في 
 يالمس القطر
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 אל קו האלכסון( הארוכה ביותר)ל את הצלע הסמוכה לצלע שקיפלנו לקפ

1 2 

اطو الضلع المجاور للضلع الذي طويته 
 بحيث يالمس القطر( االطول)

(C) Israeli Origami Center 2010.  
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 ל קדקוד שהזווית שלו חדהלקפ

 אל הקדקוד שזוויתו ישרה

 

اطو راس الزاوية الحادة بحيث 
 يالمس راس الزاوية القائمة
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 במשולש שווה השוקים

 שווה שוקיים קטן יותרלמשולש לקפל את קדקוד הראש  

في المثلث المتساوي الساقين، اطو 
راس المثلث بحيث تحصل على 
 مثلث متساوي الساقين اصغر
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 להפוך לצד שני

 

 اقلب الورقة
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 המחומש זו אל זו ולהדקביותר של להצמיד את שתי הצלעות הארוכות 

قرّب االضالع الطويلة، في الشكل 
    باحكامالخماسي، الى بعضها البعض وثبتها 
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امسك بيد واحدة المثلث االبيض وباليد االخرى 
 الشكل الرباعي ثم اسحب عنق البجعة
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1 

 باحكاماسحب المثلث الصغير وثبته 
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 بجعة
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 ?האם כולכם יצרתם את הברבור

 هل نجحتم جميعاً في صنع البجعة؟
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 ?ידע בגיאומטריההאם ניתן לקפל את הברבור כפי שקיפלנו ללא      

 

 

الحصول على البجعة  بامكانناهل كان      
التي قمنا بطيها بدون معرفة سابقة 

 في الهندسة؟
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 تلخيص סיכום  



 חקר בגיאומטריה
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 חקר בגיאומטריה

 בתהליך הקיפול אנו חוקרים את הצורות הגיאומטריות המתהוות  

 על פי נושא המפגש בגיאומטריה
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 תפיסות שגויות בגיאומטריה



 טיפול בתפיסות שגויות בגיאומטריה
 נקפיד להציג לתלמידים צורות שאינן רק במצב של אב טיפוס

 :לא רק כך

 :גם כך, אלא



 תפיסות שגויות נוספות
,  קווים מקבילים שאינם שוים באורכם

 .אינם מקבילים

לצאת  " לא יכול"אלכסון 

 .מהמצולע

נמצאת בהטיה  הזווית הישרה שבו זווית משולש ישר 

 .זוויתנתפס כמשולש ישר לקווי המתאר של הדף לא 

המצולע נקבע על פי מראה ולא על פי 

אינו מרובע משום שהוא מזכיר : תכונות

 .בצורה שלו משולש



 שיעורים מתוקשבים
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 'אוריגאמטריה'תכנית 

 תכנית אוריגאמטריה מתוקשבת

 .את הוראת הקיפול לא יהיה פנוי ללמידהתלמיד שלא הבין 
 .השיעור המתוקשב מציג את ההוראות באופן שבו כל תלמיד מצליח לקפל

 : בחירת הדגמים
דגמים פשוטים שלא דורשים מיומנות כך שהדגש בשיעור יהיה על  

 .הגיאומטריה

לידע ההוראות מוצגות באנימציה מיוחדת ולכן המורה למתמטיקה אינו נדרש 
 .מוקדם באוריגאמי

 

האופן בו מוצג השיעור המתוקשב מאפשר למורה לשים את הדגש בשיעור על  
וככלי לחיזוק המוטיבציה ללמוד   בונוסהוא רק  התוצרגיאומטריה בלבד ו

 . גיאומטריה
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 השיעורשם   הנושאפירוט  הנושא כיתה

 ה-ד
אלכסון כקו          
 סימטריה  

 אלכסון גם כקו סימטריה במרובעים 

  
 הפתעה

 
 
 

 מרובעים
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 אלכסון כקו סימטריה

  -כניסה לשיעור  על פי רישום מוקדם
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 הוראת הגיאומטריה 

 דיון וחקר

 ?באיזה אופן תורם הדיון לתלמידים החזקים 

 ?באיזה אופן תורם הדיון לתלמידים החלשים 
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 אלכסון  כקו סימטריה  - 6שיעור 

 ® אוריגאמטריה מתוקשבת

 אלכסון גם כקו סימטריה 

 אלכסון שאינו קו סימטריה

 קו סימטריה 



 לינק למילון המונחים בגיאומטריה 
1http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/milon.htm# 

 
 . זה לזה קדקודים של מצולע שאינם סמוכיםשמחבר שני  קטע - במצולע אלכסון

 :יש ארבע אפשרויות למיקומו של האלכסון במצולע

 ;(סרטוט א)מוכל כולו במצולע 

 ;(סרטוט ב)כולו מחוץ למצולע 

 ;(סרטוט ג)חלקו בפנים וחלקו בחוץ 

 (.סרטוט ד)בחלקו על צלע 

 .( הקטעים המקווקווים הם דוגמאות לאלכסונים) :דוגמאות

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/milon.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/milon.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/metzolaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/karnaim
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/metzolaim.htm


 העצמת התלמיד
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1  

1  

8 

8 

 דיוק

 בחנו את הברבור שקיפלתם

 ?האם מרוצים מהדיוק של הקיפולים
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 א

 ג

 ב

 הדגמה. 3

 !לא נתקן ולא נשפר לתלמידים את עבודתם

 !לא נגע לתלמיד בעבודתו

 X !נדגים אך ורק עם הנייר שלנו

X 
 היא דוגמה טובה' ג -תמונה המסומנת כ

 .להדגמה והנחיית התלמיד

 ' ב -ו כ' א -התמונות המסומנות כ

 !מציגות הפרעה לתלמיד ולא סיוע
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 ואן הילה האמין שההתפתחות תלויה יותר בהוראה 

 ,בגיל או בבשלות ביולוגיתמאשר 

ושסוגים של התנסויות של הוראה יכולים לקדם או  
 .התפתחותלעכב 
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(C) Israeli Origami Center 2014.  
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 אנו חייבים להכיר את רמת החשיבה של הילדים
 .כדי לתת הוראה המתאימה



 כותבי ומפתחי התוכנית
 יוצרת התכנית –מייסדת ומנהלת המרכז לאוריגאמי  –מירי גולן 

  .University Of  London  M.Aאמן יוצר  –קסון 'פול ג
 

 יועצים במתמטיקה
 במתמטיקה  .M.Scוני אוברמן 'ג
 אוניברסיטת חיפה, היבטים פסיכולוגים בלמידת מתמטיקה, קלמרר ענת "ד
 פרופסור מאוניברסיטת מילנו, ריו'ר אמה פרג"ד

 אנגליה, במתמטיקה  .M.Scאיאן הריסון  
  

 פסיכולוגיה חינוכית  
 ר דינה ורדי"ד
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(C) Israeli Origami Center 2010.  
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טרום אוריגאמטריה

טרום אוריגאמטריה
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THE END 

 

Thank you for your attention. 

 

Champagne and caviar are 

now being served in the foyer. 
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