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  :מטרות השיעור

מציאת שטח מקבילית בעזרת שטח מלבן. 

והבנת הצורך בו לחישוב השטח, הכרת המושג גובה במקבילית. 

 

 בשילוב כלים טכנולוגיים" שטחים"שיעור חקר בנושא 

 : רעיונות מרכזיים בשיעור

והבנה שהשטחים שווים, בניית מקבילית ומלבן מחלקים זהים. 

 הבנה כי שטח מקבילית אינו משתנה אם שומרים על אורך צלע 

 .ועל המרחק בינה לבין הצלע הנגדית      

הצורך בגובה לחישוב שטח. 

 

 : ידע ורקע קודם 

חישוב שטח והיקף מלבן ושימוש נכון ביחידות מידה. 

חישוב שטחים של מצולעים בצורה אינטואיטיבית . 

פירוק והרכבה, מנייה: וחשיפה לדרכים שונות לחישוב.     



 :השיעור בנוי על פי ארבעה שלבים עיקריים

 , במליאה מוצגת סיטואציה בסרטון – הצגת הבעיה. א

 .  ובעקבותיו מוצגת לתלמידים השאלה המרכזית שעליהם לחקור במהלך ההתנסות

 . עבודה עצמית ביחידים או בזוגות לצורך חקר ולמידה – התמודדות עצמית. ב

 . הלמידה מלווה בעזרים וביישומונים

 במליאה נערך דיון בתוצרים של התלמידים והסקת המסקנות  – דיון מסכם. ג

 . בעקבות החקר והלמידה

 .משחקים ממחושבים ועבודה בספר לתרגול הנושא – פעילויות נוספות. ד

 בשילוב כלים טכנולוגיים" שטחים"שיעור חקר בנושא 

 ".שטחים"בנושא " עת הדעת"השיעור מתבסס על שיעור 



 ויכוח בין שתי מקביליות -הצגת הבעיה. א

 .כדי לדעת מי צודקת, בני הציע  למקביליות למדוד את שטחן

 ?איך אפשר למדוד את שטח המקביליות -משימה

 (שקף הבא)היעזרו בדף המקביליות 



 התנסות ראשונית בהשוואת השטח בין המקביליות -משימת פתיחה. א

בשלב ההתנסות הם עובדים בזוגות ומנסים למצוא  

י פירוק והרכבה של  "דרך לחישוב השטח ע

 .המקביליות

התלמידים מציגים במליאה  את   -לאחר ההתנסות

 .הדרך שלהם לפתרון הבעיה

המורה אינה מאשרת או מפריחה את הצעות  

  -אלא שולחת אותם לשלב הבא, התלמידים 

   .התמודדות עצמית



 התמודדות עצמית. ב

דוגמה לפעילות בה נדרשים הילדים לחקור ולגלות איך אפשר למצוא את  
   .שטח המקבילית בעזרת מלבן

למתקשים במשימה יש את לחצן העזר המדגים חלוקת המקבילית לשני 
 .טרפזים על ידי אנך



 .מלבן השווה בשטחו לשטח המקבילית -בנייה עם גומייה על לוח המחולל הגרפי -דוגמה נוספת
  .למתקשים במשימה יש את לחצן העזר המדגים  את המשימה
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   -במהלך עבודת התלמידים

 

 . על ביצועי התלמידים מתן משוב מושכל ישנו דגש על•

 , המשוב נכתב על בסיס שגיאות הנפוצות בפרק הנלמד ובכלל

 . על פי הידע הקיים בספרות המקצועית

 , במערכת ניהול הלמידה אחר התלמידים לעקוב המורה יכולה•

 , לאתר תלמידים שמתקשים במשימה ולתת להם מענה

 .לדיון המסכם של התלמידים כדי שישמשו בסיס להעריך את התוצריםוכן 

 .של עת הדעת תלמידים שסיימו  ראשונים עבדו באתרים שהכנסתי לדף השיעור



 .דוגמאות לעבודות ילדים מתוך הגלריה -דיון מסכם. ג

בגלריה הם יכולים לראות את העבודות של  . תלמידים שסיימו את המשימה שולחים אותה לגלריה
 .חבריהם וגם  המורה  יכולה להציג עבודות לפני הכיתה ולהשתמש בהם בדיון הכיתתי



 לא הבין את המשימה -תלמיד ב עבד נכון -תלמיד א

 דוגמה ממחברות תלמידים לדיון כיתתי



 -בשיעור הבא

 :  למידה עצמית של הנושא 
 

בנושא הנלמד, פעילות הבנויה בשלוש רמות 
 
משחק בנושא הנלמד 

 
סיכום שיעור 

נלמד שהאנך שהיה  לו תפקיד חשוב בפירוק  -נעבוד על מושג הגובה 

במידה והוא  , הוא גם גובה המקבילית, המקבילית באופן שנוכל ליצור מלבן

 .מחבר קודקוד אל הצלע

כמו כן נלמד איך אפשר לבנות אותו במקבילית בעזרת יישומון עת הדעת ואיך  

 .אפשר לשרטט אותו במקביליות בספר הלימוד

 פעילויות נוספות. ד



 !תודה רבה
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