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 חדשניים וביקורתיים  , אני מצפה שתהיו עצמאיים

 !שעושים בדיוק מה שאמרתי



רעיון שהוא מרכזי ללמידה  של  אמירההוא " רעיון גדול"

שמקשר כמה הבנות מתמטיות לכדי רעיון , המתמטיקהשל 

 .  שלם קוהרנטי

 

 "רעיונות גדולים"הוראת מתמטיקה סביב 





 :  פאונים שהוצגו שני הילדים יתבקשו להשוות בין  –המשימה הראשונה 

 .קובייה לבין פירמידה מרובעתבין •

 .מחומשיםפאון שבסיסיו לבין מחומשת בין מנסרה •

 

 

 

 השנייההמשימה 

 .העליון הוא ריבוע והחלק התחתון הוא מלבןשהחלק פאון לתאר יתבקשו התלמידים 





מספר  
 מפגש

 דיון משותף פעילות אישית או בזוג

1 
   מיון צורות על פי קריטריונים

 .עליהם החליטו הילדים

 שימת דגש  , דיון בעקבות המיונים השונים

 .על מיונים על פי תכונות גיאומטריות

2 

פאונים עם    התלמידים לבחור שניעל 

 .פאונים 12תכונה משותפת מקבוצה של 

 

על התלמידים  לבנות עוד פאונים שיש להם  

 .תכונה משותפת אותה

 

.ניסוח התכונה המשותפת  

 

 

דיון בתכונות גיאומטריות ולא גיאומטריות  

/ שני סוגי התכונות וההבדל בין  

 



מספר  
 מפגש

 דיון משותף פעילות אישית או בזוג

3 

 

 .  שונותפירמידות בפני התלמידים הוצגו 

 

 הרכבת פירמידות באמצעות המשחק  

 ".קלקקליק "

 תיאור הדומה והשונה בין 

 .הפירמידות השונות

 

תיאור הפירמידות שנבנו על סמך  

 .התכונות המיוחדות שלהן

 .על המישור" פריסתה"הפירמידה ו" פתיחת" 4
 תיאור הפריסות שהתקבלו  

 .ומציאת התכונות המשותפות



מספר  
 מפגש

 דיון משותף פעילות אישית או בזוג

5 

 .  על השולחן הונחו מנסרות ופירמידות

 .על התלמידים למיין את הצורות לקבוצות 

 

 על התלמידים לבנות ולתאר מנסרה

 .קלק-מקליק באמצעות מצולעים

 .מתן נימוק למיון ודיון בנכונותו

 

 

 .מנסרות של אפיון גיאומטרי

שרטוט מנסרה על פי תיאור שניתן על ידי  6

 המורה

 .דיון על איכות השרטוט



מספר  
 מפגש

 דיון משותף פעילות אישית או בזוג

7 
 .לפניכם פירמידה ומנסרה

 .תכונות חשובות של כל אחד מהפאונים רשמו

ובתכונות שונות   דיון בתכונות משותפות

 .של שני סוגי הפאונים



http://mathworld.wolfram.com/JohnsonSolid.html
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 .  על השולחן הונחו צורות גאומטריות שונות

 .את בחירתם לנמקאת הצורות לקבוצות ו למייןשל התלמידים  משימתם

 .היא לעודד מיונים המסתמכים על מושגים גיאומטרייםמטרת המיון 

 

 לפי הקריטריונים  התלמידים מיינו 

 לא ידעו לשיים  אך , הרצויים

 .  את הקבוצות

 :  השתמשו במושגיםהם 

 ." זה סגור"ו " זה  פתוח"



על התלמידים לבחור שני פאונים עם תכונה משותפת מקבוצה  1)

   .ולנסח אותהשל פאונים 

הם אותה תכונה  /ים שיש לו/עוד פאון לבנותעל התלמידים 2)

 .משותפת

 .לכיתהפאונים על סמך תיאור חבריה לבנות התלמידים על 3)

  



 ".למטהזה כמו משולש שיש לו ארבע צלעות או חמש : "תלמיד

 "?מה זה למטה: "המורה

 "הרצפה: "תלמיד

 

 "?איזו פירמידה בנית: " המורה

 "הפירמידה מחומשת: "תלמיד

 "?למה היא מחומשת: "המורה

 "ביחד זה חמש ולכן זה פירמידה מחומשת, הבסיס ריבוע וכל המשולשים זה ארבע: "תלמיד



 

ריבועית ובדקו בדקו פריסות שונות של פירמידה   יצרוהתלמידים 

 .נכונההפריסה האם 



 :  תלמיד

איפה שאמור להיות קדקוד זה  ,  ולצורה השנייה, לפירמידה יש קדקוד"

 ".שטוח



  היו הם שבו ,קובייה של בפריסות העוסק ישומון התלמידים בפני הצגתי

  התלבטו התלמידים כאשר .קובייה של נכונה פריסה לזהות צרכים

  ובדקו הנתונה הפריסה את המשחק חלקי בעזרת יצרו הם ,בתשובותיהם

 .הקובייה את ממנה בונים כאשר קורה מה

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=84


http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=b0e8c76b-66ff-4112-88a8-13170924ec9d&lang=1





