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?למה טאבלטים  

, חוברות עבודה ,טאבלטים מטשטשים את הגבול בין ספרי לימוד•
 ומשחקים לימודיים

 טאבלטים מעודדים חקר קונסטרוקטוביסטי•

 טאבלטים לא מצריכים תחזוקת חומרה ותכנה•

 טאבלטים לא מצריכים חיבור רציף לרשת•

 מחירי הטאבלטים יורדים בהתמדה•

 תלמידים אוהבים טאבלטים•

מערכות חינוך רבות ברחבי העולם הכריזו על הטאבלט כעל •
 פלטפורמת הלימוד העתידית בבתי ספר   



Slate Science Project 
 להוראת מתמטיקה (tablet apps)אנו מפתחים תוכנה •

ראש החוג למתמטיקה  )רז קופרמן ' צוות הפיתוח כולל את פרופ•

מייסד של בית הספר למדעי  -דיקן)שמעון שוקן ' פרופ, (באוניברסיטה העברית

 ומפתחי תוכנה מובילים, (המחשב במרכז הבינתחומי

הפיתוח נעשה בצמוד לתכנית הלימודים במתמטיקה של משרד  •

 (2006)החינוך 

הן בזמן  , התכנה כוללת מעקב ודיווח על השגי כל תלמיד בכתה•

 חות תקופתיים"אמיתי והן בדו

 :התוכנה מיועדת לשימוש בשלושה מצבים שונים•
 בכתה מצוידת בטאבלטים–

 חיבור למקרן+ בכתה שבה רק למורה יש טאבלט –

 עבודה עצמית בבית–



 ('כתה א)השוואה וארגון נתונים , מניה: דוגמא לפעילות

מגלים את החיות  . 1

המסתתרות ביער על 

כל  ; ידי נגיעה בחיה

נגיעה מסמנת את  

 .החיה בצבע המתאים

גילוי כל חיה גורם  . 2

" מדבקה"להוספת 

לעמודה המתאימה  

 .בהיסטוגרמה

לאחר גילוי כל . 3

החיות ומילוי  

מוצגות  , הטבלה

שאלות כמותיות  

 .שונות על החיות

 דגשים
 מתרגלים מניה והשוואה כמותית •

 ארגון הנתונים בטבלה והשימוש בטבלה עולה באופן טבעי מהפעילות •

 ערכית-חד-של מהי התאמה חד( ללא דיון)כמו כן נרכשת הבנה ראשונית  •

 ?על אילו לא ניתן? על אילו שאלות ניתן לענות באמצעות הטבלה :הרחבות לדיון בכיתה •

 יער אחר, כמויות אחרות, חיות אחרות: ניתן לחזור בכיתה ובבית על אותו שיעור בגרסאות שונות •

 ברמת מורכבות משתנה המותאמת אוטומטית לרמתו האישית של התלמידניתן לבצע פעילויות דומות  •

 

התכנה כוללת הן  

ממשק טקסטואלי והן  

,  ערוץ שמע אופציונאלי

לתלמידים שמתקשים  

 .  בקריאה



 ('כתה א)מניה מהירה : דוגמא לפעילות

קבוצה קטנה של מספר  . 1

דולפינים מזנקת מהמים ומיד  

 צוללת ונעלמת במים
 ...(קשה להדגים בשקף סטטי )

הילד מתבקש לזהות כמה  . 2

 .דולפינים היו בקבוצה

זינוק  , במקרה של שגיאה. 3

הדולפינים מוצג שוב בהילוך 

והתשובה הנכונה מוצגת  , איטי
 .על המסך

 דגשים
כל קבוצה בתורה מזהה את כמות   –ניתן לשימוש כמשחק כיתתי בין שתי קבוצות •

 .הדולפינים ומקבלת ניקוד על תשובות נכונות

 .המשחק בכיתה נותן מוטיבציה לתרגול פרטני כדי להשיג שיפור•

 .הפעילות מחזקת מניה בהרף עין של קבוצות קטנות•

מניה של  , היכולת למנות בהרף עין תומכת בכישורים נוספים כגון אומדן כמויות•

 .ומניה בדילוגים, י קיבוץ לקבוצות קטנות"כמויות גדולות ע



 ('כתה א)חילוק לחלקים  :דוגמא לפעילות

בתחילת הפעילות מוצגת  . 0

  12צלחת מרכזית עם 

 .עגבניות ושלושה חייזרים

,  אם החלוקה אינה הוגנת. 2

 .החייזרים מתלוננים

לאחר ביצוע המשימה  . 3

באופן נכון מתקדמים  

 .לפעילות הבאה

גם כאן הילד מתבקש לחלק 

י  "את העגבניות לצלחות ע

 .גרירה משמאל לימין

בסיום הפעילות מוצג תרגיל  

שמתאים  ( עם נעלם)כפל 
 .  לתרגיל החילוק

 דגשים

בניה הדרגתית של מעבר מייצוג  •

 .מוחשי לייצוג מופשט

;  של בעיות חילוק" בידיים"פתרון •

 .הסימון המתמטי נכנס בהדרגה

הצגת הדואליות של פעולות   •

 .חילוק וכפל עם נעלם

חיזוק הבנת סימן השוויון כסמן   •

של שוויון כמותי ולא כסמן שקורא  

 .לפתרון

הפעילות יכולה לשמש מסגרת   •

 להדגמה והקניית כישורים בכתה

הפעילות מאפשרת תרגול , כמו כן•

 .  עצמי בכיתה ובבית

רמת הקושי מותאמת אוטומטית   •

 .לכל תלמיד

הילד מתבקש לחלק את  . 1

העגבניות באופן שווה בין  

החלוקה  ; שלושת החייזרים

י גרירת העגבניות  "נעשית ע

מהצלחת המרכזית אל 

 .שלושת הצלחות



 סיכום

ראינו דוגמאות לשיעורים שמשתמשים בפעילויות טאבלטים  •
 להוראת מתמטיקה

 "  למידה דרך הידיים"או , דגש מיוחד על חקר וקונסטרוקטוביסטיות•

 ;טעויות הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה•
 יש לתקן טעויות באופן סלחני ולעודד תהליכי לימוד וטעייה

אך הם לא  , האיורים והאנימציה מקרבים את התלמיד אל החומר•
 .העומק המתמטי טמון בבעיות עצמן. העיקר

באישור משרד  ', בשנת הלימודים הקרובה ייפתח פיילוט בכתות א•
בתי ספר שמעוניינים להשתתף בפיילוט ויהיו ברשותם  . החינוך

 :מוזמנים לפנות אלינו( או למורים)טאבלטים לתלמידים 

•info@slatescience.com 


