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 ?מי רוצה לשחק
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  "משחק מתוך אלא הנער ילמד אונס מתוך לא"
 (אפלטון)



 הלכה למעשה -מושגהבניית 
(Lawson, Abraham & Renner, 1989) 

 

 זהו אינו מילינרק זהו מילינרק
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הבניית מושג 

הנחיות  

 למשחק

3 
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 ?או לא מילינרק
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 ?מה בפעילות

 

מה דעתכם על המשחק? 

כיצד ? מה במשחק קידם את הלמידה? 

אם בכלל, "אי דוגמאות"במה תורמות ה? 

לאיזו כיתות מתאימה הפעילות? 

לאיזה נושא מתכנית הלימודים מתאימה הפעילות? 

 

 

אחרת ניתן לבנות באמצעות אותו דף /אלו פעילות נוספת

 ?משימה

 
 5 2016כנס מתמטיקה מאי  הדרה ורינת



 ?מרובע או לא מרובע

 2016כנס מתמטיקה מאי  הדרה ורינת

 ?מה בדף

 

 דוגמאות ואי דוגמאות

 טעויות נפוצות

 

 הגדרת המושג נבנתה תוך כדי ההתנסות

  

   אינדוקטיביתדרך    

 

 מהפרט אל הכלל   
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 לא מרובע/ מרובע  -בינגו

 2016כנס מתמטיקה מאי  הדרה ורינת הדרה ורינת

משחק בינגו ם

 הנחיות
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https://docs.google.com/document/d/1QlcZR-D9kRlmFfIi0ibsECtnt_SThZpsFHYPuekiNyA/edit?usp=sharing
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 ?  מה היה
 ר ענת קלמר"ד

 .הטעויות נובעות מדימוי מושג שאינו שלם

  

 יש דוגמאות שנתפסות חזק יותר מהאחרות 

 .ויוצרות דימוי מושג חלקי או מוטעה

 דוגמאות מגוונות ולא רק אבטיפוס

 

 דוגמאות ואי דוגמאות נגדיות

 

 משחקי תכונות  
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 תרגול ושימור -בינגו מושגים

 2016כנס מתמטיקה מאי  הדרה ורינת

 סיכום נושא  

 מורה
 תלמידים

 הערכה מסכמת
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 בינגו מאגר מושגים

 קודקוד

 

 קווים מקבילים צלע

 

 אלכסון

 

 קו שיקוף

 

 זווית שטוחה היקף שטח

 

 זווית קהה

 

 ישרה זווית

 

 כל מרובע

 

 מלבן

 

 מצולע קעור

 

 דלתון

 

 טרפז טרפז שווה שוקיים

 

 ריבוע

 

 מעוין  

 

 מקבילית

 

 טרפז ישר זווית
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   בינגון

כהערכה מסכמת  

 מושגים

https://docs.google.com/document/d/1MvS7NQNSjDQIh0-cg7tVLp0wncDItlkS7JKs18Lxlqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MvS7NQNSjDQIh0-cg7tVLp0wncDItlkS7JKs18Lxlqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MvS7NQNSjDQIh0-cg7tVLp0wncDItlkS7JKs18Lxlqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MvS7NQNSjDQIh0-cg7tVLp0wncDItlkS7JKs18Lxlqo/edit?usp=sharing
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 דוגמא נוספת

 לא זווית/ זווית
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 תודה על ההקשבה

 rinatbaor@gmail.com רינת באור                       

 hadarapo@gmail.com                     הדרה פורת 

 

 

 מדריכות למתמטיקה 

 מחוז תל אביב
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 "למחשבה מעוררת היא אשר עד התנסות איננה התנסות" 

 ון דיואי'ג 

mailto:rinatbaor@gmail.com
mailto:hadarapo@gmail.com
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