
 

 

, ולרוב מבלי להיות מודעים לכך, תים קרובותלע

תנו להשתמש מא דורשותבשאלות ה אנו נתקלים

כאשר אנו משווים  ,דוגמהל .האומדן יתיאסטרטגב

 ועלינו לקבועשל שני חפצים שונים  1בין משקלם

מהו אנו נדרשים להעריך אשר כ ,מי מהם קל יותר

לשער  או כשאנו נאלצים, םשטחו של חדר מסוי

 .הגיע בזמן לתחנת הרכבת הקרובהאם נספיק ל

מדן, ובחשיבותה של יכולת האיש המטילים ספק 

שכן ניתן לבצע חישוב מדויק ולקבל תשובה 

מוחלטת לבעיה בפניה אנו עומדים. עם זאת, 

ן או פעמים רבות לא כך הדבר. חוסר בזמ

תנו לבצע את מנעו מאבמשאבים מתאימים, י

רחנו לבצע והחישוב הנדרש ויאלצו אותנו בעל כ

מדויק ככל הניתן. למשל, כאשר אין  אומדן

אורך -שותנו מאזניים למדידת משקל או מדבר

  למדידת מרחק.

ת בשני הנושאים התייחסו מקבלת מדןוהא יכולת

 הלימודים במתמטיקה כניתהמרכזיים בת

ם. הנושא ייהספר היסוד יתת בבהנלמד ,(0226)

                                                 
1
מחליף למעשה את  'משקל'במאמר זה המונח  

 לצורך תאימות עם שפת היום יום. '. זאתמסה'המונח 

 ,מספרים ופעולות כולל חקר נתוניםהראשון הוא 

ההיבט  אומטריה ומדידות.ג הוא הנושא השניו

כנית הוא שימת דגש על חקר החדש בנושאי הת

 כנית:מתוך הת ותובנה.

"יש מקום לפיתוח  –בתחום המספרים והפעולות 

ידי -גוריתמים לאו דווקא סטנדרטיים עלאל

אין לעסוק בחישובים כדגש בלעדי, , התלמידים

אלא להשתמש בחישובים ובלמידת אלגוריתמים 

ההבנה המושגית כולל פיתוח יכולת לקידום 

 .אומדן ופיתוח תובנה מספרית"

"התלמידים יעבדו על  –בתחום חקר הנתונים 

של חקר נתונים בכל שנה )מכיתה ב עד  קטפרוי

לנושאים  קטיקשרו את הפרוי( במסגרתו כיתה ו

חזרה על מספרים  וישלבוהנלמדים בכיתה 

 אומדן במצבים אותנטיים". כולל ת,ופעולו

חשוב לשים " –והמדידות  גאומטריהבתחום ה

רה דגש על פעילות של התלמידים בסביבה עשי

הפעילויות . במודלים של מושגים גאומטריים

והרפלקציה על פעילויות בעצמים המוחשיים 

כאלה מביאות להפנמה של המושגים 

הגאומטריים. מתוך פעילויות אלה מתפתחים 

 ,אומדן בנושאים משקל
 זמן ומרחק

 

 רונית 
 צינצינטוס-בסן

 רינת באורו

 דיווחים מהשטח
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כשרים גאומטריים, כמו למשל: היכולת לדמיין 

שינויים שעשויים לקרות בצורה בעקבות ביצוע 

טרנספורמציה כלשהי, מבלי לבצע אותה בפועל, 

חשיבה לוגית והבנת המבנה הגאומטרי של 

למידת הגאומטרייה בבית הספר היסודי  הסביבה.

גאומטרייה ללמידת ההיא שלב הכרחי 

דדוקטיבית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. ה

במקביל, יילמדו נושאים שונים של מדידה, שיש 

 ."להם קשר לסביבה בה פועל התלמיד

, נראה כי יכולת האומדן חשובה לנו מהאמור לעיל

ד. יכולת זו נמצאת בשימוש בכל גיל, ומא

זה נדון באומדן ובנושאים רבים ומגוונים. במאמר 

 שתוכננונציג פעילויות ויום, -כאמצעי בחיי היום

י צוות יד-לעוהועברו  ,במסגרת השתלמות מורים

 נדגים. המלמדים בבית הספר היסודי 2מורים

כנית הלימודים בבתי תהמיושמות בפעילויות 

תוך  יכולת זו לפתח וכיצד ישמדוע נסביר והספר, 

 שימת דגש על חקר, התנסות וחוויה.

התבססנו על האומדן השונות ת יופעילוב

 – יום של התלמידים-סיטואציות מחיי היום

משימות התנסות וחקר היוצרות סוג של חוויה. 

ספציפית בשאלות שהוצגו לא קיימת נוסחה 

נן מגוונות. כך למעשה והדרכים להעריך בקירוב ה

למשימה הן לכל תלמיד אפשרות להתחבר  תהיהי

התמודדות תוך  המתמטי הנלווה להלדיון הן ו

 יתרון עצמאי.פו בדרך הגילוי אישית או קבוצתית

יום -התמודד עם בעיה מחיי היוםאין תלמיד שלא 

 השווה למשל: .וענה עליה בעזרת ניחוש מושכל

בין משקלם של חפצים שונים, אמד את משך זמן 

 שיחתו, אמד את העודף שעליו לקבל וכדומה.

כך יצרנו עולם תוכן אישי משותף והבאנו  בזכות

משחק "את התלמידים לאותה רמה של 

 ".אינטואיטיבי

לתכנית בהלימה נעשתה נושא ה הקניית

 שלושהחלוקה להתייחסות ו תוךהלימודים 

                                                 
2

ן, שהיו  שמעובן מיכל ליפית בן בסט ולמיוחדת תודה  
העברת תכנון ובבולקחו חלק פעיל צוות המורות ב

  .הפעילויות

נושא את ומרחק.  זמן ,משקל –תחומים שונים 

 הזמןנושא את  ,ב -ו כיתות אהעברנו ב המשקל

העברנו  המרחקנושא את ו ד -העברנו בכיתות ג ו

 .ו-בכיתות ה

בכל שכבת גיל, הפעילויות ואופן ההוראה 

  התייחסו להיבטים הבאים:

 

 חקר: אמצעותבלימוד 

על התלמידים לאמוד ולשער היה בכל פעילות 

. לתלמידים לרוב לא יםמרחק מסומשקל, זמן, או 

והיה  ,ניתנו מיד הכלים לבצע את המשימה

עליהם לחקור בכוחות עצמם את האפשרויות 

לבחון העומדות בפניהם. על התלמידים היה 

 ולוודא את מידת דיוקם. היטב את פתרונותיהם

 

 לימוד מדורג:

על מנת שתלמידים רבים ככל הניתן יוכלו 

נו הפעילויות נב להתמודד עם החומר הנלמד,

דירוג בתהליך הלימוד תרם הבאופן מדורג. 

פשר הסקת מסקנות ילהבנה טובה יותר, וא

 רציפה ויעילה.

 

 לימוד חוויתי:

יום -נבנו בהקשר לחיי היום הפעילויות השונות

מחוץ במקרים רבים  הועברוו של התלמידים,

הדבר תרם לגיוון אופן הלימוד,  ת הלימוד.כיתל

אפשר לכלל התלמידים להשתתף, והפך את 

בין המקומות תי ומהנה. יתהליך הלמידה לחווי

בית הספר, חצר  מסדרונותשנבחרו היו 

 .ספרהבית תלי וכמחוץ ל תים אףהמשחקים ולע

 

 שקלממדן וב: א-כיתות א

הועברו פעילויות בנושא אומדן  ב -ו בכיתות א 

ולאמוד  לשערלנחש,  על התלמידים היה משקל.

כמו כן, לתלמידים את משקלם של חפצים שונים. 

מהו צעירים אלו הובהר טרם ובמהלך הפעילויות 
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לשם מה אנו ו ,מהי השערה, מהו אומדןניחוש, 

 משקלם של חפצים שונים.את צריכים לדעת 

 

קוביות שקית גולות או שקית המה כבד יותר, 

 פלסטיק? ה

. תושקישתי בפני התלמידים  הציגה המורה

קוביות פלסטיק  ובשנייה זכוכית גולותבאחת היו 

מתן תוך כדי  שערל התבקשו. התלמידים גדולות

הצבעה  ההמורה ערכמי מהן כבדה יותר. נימוק 

לבסוף  .ם של התלמידיםיהתוהשעריתה לבכ

  ההצבעה הכיתתית בטבלה. הסוכמ

 

 את החפצים מהקל לכבד  וסדר

 םשונים בגודלה חפצים לתלמידים המורה הציגה

 או)ר תפוח אדמהוחסה  ,הדוגמל ם.ובמשקל

מי מהם  לאמודו ניסו לשער . התלמידים(0 צילום

הסביר תתי וכל תלמיד ידיון כ התנהל .כבד יותר

לרשום  ותבקשההתלמידים  .ואת השערותי ונימק

. לדוגמה, חפצים של מספריהם שמותאת בטבלה 

 כדור, קערה, סיר, חבילת צמר גפן, שקית תותים

באמצעות  לדרגו לציירעל התלמידים היה  וכד'.

לאחר שמילאו  .של החפצים את משקלם אומדן

כי ישנן  המורה הסבירההתלמידים את הטבלה, 

ות וכי אחת מהן דרכים לאמת את ההשערמספר 

שימוש בידיים כמעין מאזניי משקל.  היא

החפצים  בין משקל השוותהתלמידים נתבקשו ל

  ולאמת את השערותיהם. ,בעזרת הידיים ,השונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהקל אל הכבד – 1 צילום

 

 

 שקל כל חפץ בגולותמ – 0 צילום

 

  כל חפץ?של  משקלו כמה גולות שווהל

 ,בגולות כאמצעי מתווךבשאלה זו נעשה שימוש 

 החפצים ם שלאת משקל ןלאמוד בעזרת על מנת

בגולה כאמצעי  השתמשוהתלמידים  .השונים

יחסי וכאמת מידה לתיאור משקל של חפצים 

 התלמידים שמילאולאחר . (0 צילום או)ר שונים

 התלמידים בעזרת אומדן, בנו דף עבודה בנושא

ו במקל, מאזני שקילה. הם נעזר בעזרת המורה

. (2 צילום או)ר סאידליים וכ שניסרטים,  שני

את  התלמידים בדקו ,בעזרת המאזניים שבנו

 ובדקו לכמה גולות שווה כל חפץ. הםהשערותי

 

 מאזני שקילה - 3 צילום

 ציור שם החפץ

  

  

  

  

  

 כבד ביותר         קל ביותר
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 קת ביותר? דרך המדידה המדוימהי 

ם התנסו בהערכת משקלם של חפצים התלמידי

באמצעות כפות  "שקלו" ךכ-ר, אחי השערהיד-לע

-באמצעות מאזני השוו ביניהם בהמשךו ,הידיים

 המורה הסבירה לתלמידים. םכפות שיצרו בעצמ

את נושא והציגה  מדידה,בכי ישנה חשיבות לדיוק 

, ומדוע ילוגרםגרם וק םמה –המידה  יחידות

חשוב להשתמש ביחידות מוסכמות מראש. 

המורה השוותה את שקית הגולות ששימשה את 

התלמידים למדידות השונות ליחידות המידה 

המוסכמות מראש, והסבירה כי שיטה זו מדויקת 

יותר מהשוואה באמצעות הידיים בלבד. לסיום, 

הציגה המורה משקל ביתי המשמש לשקילת 

החפצים משקל צעותו את ירקות ומדדה באמ

  השונים למול הכיתה.

 

 גרםנוצות או קילו גרםקילו ,מה כבד יותר

  ברזל?

נועדה  בנוגע לנוצות ולברזל זו ת אתגרשאל

לגרום לתלמידים לדמיין בראש את שני החומרים 

ולא טמון בנפחם  ביניהםלהבין כי ההבדל ו

להגיד דית המיבמשקלם, זאת על אף הנטייה 

 יותר.שברזל "כבד" 

 

 זמן אומדןד: -כיתות ג

עבור שכבת גילאים זו נבחרו מספר פעילויות 

בא לידי הוא כפי ש ,הממחישות את נושא האומדן

התנסו  כבר למידיםתמד הזמן. הביטוי בנושא מ

בפרק  ונתקלו בו ,אומדןשימוש בסיסי בב בעבר

 למדוהתלמידים  .תית ומהנהיצורה חוויב זה

 מטלהלהעריך את הזמן העומד לרשותם לביצוע 

עיסוק בית, -שיעורימבחן,  :כגון טיפוסית,

ל אותו ביעילות תוך לנצ ולמדו ,וכו' בתחביבים

 ליחידות קטנות לכל משימה. תכנונו וחלוקתו

 

 

 

  ?מהי דקה בעיניך

שהם לעמוד וברגע  התבקשו תלמידיםהכל 

 .לשבת התבקשוחושבים שעברה דקה, הם 

מוד זמן ללא אל להראות כי קשה המשימהת מטר

ממזכירות בית טוש ללוח להביא  ,הלדוגמ .שעון

נראית לנו דקה תים, לע .הספר או לאכול כריך

תלוי  ,פרק זמן קצרכ תיםממושך ולעפרק זמן כ

חלק מהתלמידים מנו את במקרה זה,  במשימה.

ואז ישבו. חלק אחר של  שישיםהשניות עד 

התנהגות חבריהם את התלמידים "העתיקו" 

 והתיישבו בעקבותיהם. אחריםצפו ב . הםלכיתה

 

צורות  ו/תמלאכםשמאת  בוכמה פעמים תכת

  חמש דקות?משך ב בצבע

 לשער כמה פעמים יצליחו התלמידים מתבקשים

במשך חמש  /למלא צורות בצבעלכתוב את שמם

 . (2 צילום או)ר דקות

 

 

 ממלאים צורות - 4 צילום

, את המשימה התלמידים נדרשים לבצע בפועל

אמצעות שעון עצר. בהמורה מודדת את הזמן ו

הפעמים  מספראת  מונהבתום הזמן, כל תלמיד 

התלמידים . שהצליח לבצע את המוטל עליו

משווים את התוצאות ובודקים מי היה הקרוב 

לאחר מכן, נשאלים ביותר להשערתו המקורית. 

 לבצע את המשימההתלמידים כמה פעמים יכלו 

במשך דקה בודדת, במשך חצי שעה, ואף במשך 

שעה וכד'. על התלמידים לחשב את הזמנים 

האחרים באמצעות יחסים. עליהם כמובן לקחת 
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בחשבון מצב של התעייפות ושינויי קצב, ולהסיק 

שלא יוכלו לתת תשובה חד משמעית, גם אם 

 ".משמעית-חד"נוסחה נכונה מצאו 

 

  תרגיל בחשבון? רובכמה זמן תפת

 או)ר תרגילים 02לתלמידים מוצג דף המכיל 

. הם מתבקשים לשער כמה זמן ייקח (5 צילום

  להם לפתור את כולו.

 

 

 

 

 דף התרגילים - 5 צילום

מה זמן בודקים בעזרת שעון עצר כ התלמידים

 משעריםאחר כך ו לוקח להם לפתור תרגיל אחד,

 02 כמה זמן ייקח להם לפתור את כל בשנית

  בדף. התרגילים

 

  ספר? וקראתכמה זמן ב

התלמידים מתבקשים לשער כמה זמן ייקח להם 

כמה זמן  לקרוא ספר שלם. התלמידים יבדקו

כמה בשנית ישערו ו לוקח להם לקרוא דף אחד

  .(6 צילום או)ר זמן ייקח להם לקרוא ספר שלם

 

 

 זמן קריאה - 6 צילום

 

הכיתה לחצר בית מלרדת  כםכמה זמן ייקח ל

  הספר?

קח להגיע תלמידים ישערו ויבדקו כמה זמן לוה

התלמידים יבדקו זאת  מהכיתה לחצר או להיפך.

 .העצר בעזרת שעון

 

 כםאת סדר היום של נותכנ

 ר היום שלהםאת סד מתבקשים לפרטהתלמידים 

איך עם המורה לומדים , וביחד (0איור  או)ר

ם של כל יבהתאם לצרכים האישי הזמןנן את לתכ

 ותהתחשב . התכנון נעשה תוךמהםאחד 

, בבית לכל אחדבפעילויות השונות שיש 

-שיעורי :כגון ,בית הספרבשימות הניתנות לו במו

 תלמידים מסודרים וכד'. , מבחנים, עבודותבית

זמן בטבלה  חלוקתהציגו דוגמה ערוכה היטב של 

ומשך  תהפעילויושל מאורגנת, הכוללת פירוט 

, הזמן לרוב, תלמידים אלואצל  .שהן אורכותזמן ה

היה קרוב לזמן ביצועיהם  השערותיהם של

מסודרים פחות הגישו תכנון תלמידים  בפועל.

ולפעמים  ,סדר יום בו אין חלוקה לשעות מדויקות

שימוש  במקום .שימוש בשעות כלל עשו אל

י תיאור הפעילויות לפ מתןב הסתפקו בשעות הם

  .דכרונולוגי בלבסדר 
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 סדר יום - 1איור                 

 דים לא מסודרים רביםניתן היה לשים לב כי תלמי

מביצועיהם שהשערותיהם רחוקות יותר  הם אלו -

" ןלרוב "הארכות זמ רשיםודש, והם בפועל

חיזוק ו ייתכן .במקרים רבים במהלך לימודיהם

שויה לסייע להם משמעותית יכולת האומדן ע

, שכן ניתן היה להבחין על הבעיה להתגבר

במגמת שיפור בהערכות הזמנים אצל חלק 

 .ועד סופוהנושא  לימוד מתחילת ,מהתלמידים

 

  לבית הספר? כםמבית ותגיעבכמה זמן 

בית ובדיון -דים בדקו זאת כמשימת שיעוריהתלמי

 עמדו על ההבדלים בין התשובות. הכיתתי

המרחק שעליהם לעבור, וקצב התברר כי 

איור  או)ר הם המשפיעים על משך הזמן הליכתם

. מכאן ניתן להרחיב את הדיון ולהוביל להבנת (0

 .'מהירות' מושגה

משימה זו נועדה לעורר גירוי מחשבתי גם בתום 

החומר הנלמד.  , ולאחר הטמעותהנושא לימוד

-יישום החומר על כמו כן, זו הזדמנות לבחון את

  יום שלהם.-היוםחיי י התלמידים במהלך יד

 

 

 טבלת אימות - 0איור 

 ו: אומדן מרחק-כיתות ה

עבור שכבת גילאים זו הוכנו פעילויות בנושא 

אומדן המרחק. פעילויות אלו שילבו נושאים 

ואף מעט פעילות  ,אוגרפיהיחס, ג :מגוונים כגון

גופנית. התלמידים התנסו במשימות באופן 

 עצמאי תוך שימוש בחקר ואיסוף נתונים.

 

  מהו אורכו של צעד אחד?

כל תלמיד התבקש למדוד את אורך הצעד שלו, 

מטרת  ".גדול" ו"צעד קטןתוך הפרדה ל"צעד 

 אמת מידה שרירותיתהייתה לייצר  הפעילות

המרחקים הבאים בהם ייתקלו אומדן לקראת 

היה לשער תחילה, . על התלמידים התלמידים

למדוד את המרחקים. ידיעת אורכו של  כך-רואח

צעד אישי מטרתה לספק תחושה בסיסית של 

מרחק מוכר, ו"לכייל" את התלמידים להמשך 

  הפעילות.

 

  הכיתה?של רוחב מידת הו ךאורה מידת מה

בתרגיל זה על התלמידים לשער מהם אורך 

 התבקשוכיתה. לאחר אומדן ראשוני, ורוחב ה

חלק התלמידים לאמת את השערתם. 

 –מהתלמידים מדדו את אורך הכיתה בצעדים 

ה"צעדים  מספר. התברר, כי "קטנים"ו "גדולים"

 .הקטנים" היה גדול ממספר ה"צעדים הגדולים"

קשר בין ידת אותו המרחק קיים בנוסף, במד
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להרחבה והעמקה . מספר הצעדים וגודל הצעד

חשיבה הנושא  את ניתן לשלב בלימוד

חלק מהתלמידים מדדו . פרופורציונליתה

מדד  אחרחלק המטר את המרחק. -באמצעות מד

גם  אריחיםצעדים ו תמדיד בשילובאת המרחק 

ת באמצעו דבוד אריחימת מדדה קבוצה מסו .יחד

המטר, והכפילה במספר האריחים שבצלע -מד

תלמידים רבים לקחו רעיונות מחבריהם,  .הכיתה

  יישמו אותם, ואף שילבו ביניהם.

 

מהו  ?מהכיתה לשער ביה"סמהו המרחק 

המרחק מהכיתה לאולם הספורט? מהם אורך 

 ורוחב החצר? 

 לאמוד אתבתרגיל זה נתבקשו התלמידים 

 כאן המרחקים. טרם המדידה השונים יםהמרחק

תווך ויחידות ושימוש בגורם מ ,יותר יםכבר גדול

נעשה נחוץ הרבה יותר.  מדידה שרירותיות

)אורכו המטר -תלמידים שהמשיכו להשתמש במד

למדידת המרחק כולו, עשו עבודה מ' סה"כ(  0.5

, אך מידת הדיוק שהיו בעליל יעילהלא סזיפית ו

. תלמידים עשויים להגיע אליה הייתה גבוהה

, אך את המרחק מדדו באמצעות צעדים אחרים

. היו (7צילום  או)ר לא השיגו תוצאות מדויקות

למעשה  םנה אריחים השיכי חמתלמידים שהבינו 

ד וועובדה זו הקלה עליהם מא מטר בודד,

עם זאת, היו  .תוך דיוק הולם במדידת המרחק

חלק היה שונה.  האריחיםמקומות בהם אורך 

ותיקן את  זומהתלמידים שם לב לעובדה 

 המדידות בהתאם.

 

 מודדים מרחקים בצעדים - 7 צילום

 רועצו מ' 32מ',  02מ',  12לאורך  צורו

בפעילות זו נתבקשו התלמידים לרוץ לאורך 

מרחק מסוים, ולעצור לאחר שהגיעו לדעתם 

מטרת פעילות זו היא לבחון את  הסיום.לנקודת 

שהתפתחה בקרב הבסיסית יכולת האומדן 

הריצה מונעת ור. התלמידים במהלך השיע

מהתלמידים לבצע מדידה מסוג כלשהו, ומחייבת 

כך אנו באמת יכולים  .את המרחק לאמודאותם 

עד כמה תחושת  בצורה מהימנה יחסית לוודא

גם כאן ניתן היה  .המרחק שלהם השתפרה

לראות תלמידים מסוגים שונים. היו לא מעט 

תלמידים שאכן השתפרו בהשערותיהם לעומת 

תחילת השיעור. תלמידים מסוימים "העתיקו" 

מחבריהם ועצרו כשראו אותם עוצרים. הם 

 למעשה התבססו על השערתם של אחרים.

 

  מהו המרחק משער ביה"ס לרחוב הסמוך?

 מרחקהלמידים לאמוד את בפעילות זו נדרשו הת

-משער ביה"ס לרחוב "בר – בתרחיש מציאותי

לעומת הפעילויות הקודמות, על לב" הסמוך. 

התלמידים היה לאמוד את המרחק מבלי לחוש 

אותו באמצעות הליכה או ריצה. התלמידים ביססו 

לאחר מכן יה בלבד. יאת השערתם על חוש הרא

 בפועל נתבקשו התלמידים למדוד את המרחק

באמצעות  המדידה נעשתהולאמת את השערתם. 

בסופו של  בדרך לרחוב.של התלמידים צעדיהם 

השתמש פעילות זו הראתה מי מהתלמידים  ,דבר

בידע שצבר במהלך השיעור כדי לנסות ולאמוד 

 בצורה הטובה ביותר את המרחק.

 

ס ער ביה"משמפה את המרחק בעזרת  קובד

  לרחוב הסמוך

 צילום או)ר 3להיעזר במפההתלמידים מתבקשים 

של מידה ה-ולמדוד באמצעות סרגל וקנה( 8

לב" -את המרחק משער ביה"ס לרחוב "בר המפה

 הסמוך. 

                                                 
3

 .המפה הופקה באמצעות מערכת המידע של העירייה 
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 המרחק מבית הספר - 8 צילום

לעודד חשיבה יצירתית ולמנוע  פעילות זו נועדה

עד כה, אימתו  .בקרב התלמידים קיבעון מחשבתי

התלמידים את השערותיהם באמצעות מדידת 

 .(2)ראו איור  השטח בפועל

 

 אומדן, מדידה ואימות השערות – 4איור 

כי ישנן  מתוודעים לעובדה תלמידיםהכעת, 

, ולווידוא אומדנים למדידת מרחקדרכים רבות 

ראוי לציין כי  .מפהשימוש באחת מהדרכים היא ו

 משיעורימידה -קנהה את נושא מקשרתפעילות זו 

גם  כנית הלימודיםחלק מת שהוא אוגרפיה,הג

קישור עוזר ה. (6 -ו 5 איור או)ר במקצוע זה

לתלמידים להשליך את הידע החדש מהשיעור על 

ידע קיים שברשותם, ובזאת מחזק את ההבנה 

וההטמעה של החומר הנלמד, בשני המקצועות 

חלק מהתלמידים הצליחו בקלות יחסית  גם יחד.

המפה למרחק במציאות  להמיר את המרחק על

מידה. אחרים התקשו בכך מעט -קנההבאמצעות 

יותר ונדרשו הסברים נוספים על מנת לסייע להם 

ההסבר כלל המחשה באמצעות  לעמוד במשימה.

 אריחיםצעדים ו המרת יחסים שהם מכירים, כגון

. כל שנותר להם לעשות הוא להבין לסנטימטרים

סנטימטרים על המפה כי קיים יחס דומה בין 

 במציאות. ליחידת מרחק מסוימת

 במפהסימון  – 5איור 

 

 

 

 ובמציאותבמפה  – 6איור 

 

 יכוםס

 ,התלמידים למדו לאמוד משקל, זמן ומרחק

שלהם תוך כדי תהליך ושיפרו את יכולת האומדן 

 2-0מדובר בפרק זמן של כ  לוך הכהלימוד. בס

 .לכל שכבת גיל שיעורים

ביצעו תהליך מחקרי בהתאם  התלמידים

למשימות שקיבלו והתנסו בלמידה עצמאית. 

דים לתוצאות ולמסקנות ילרוב, הגיעו התלמ

 ,. זאתדרך חשיבה יצירתיתבכוחות עצמם בזכות 

. תהליךבתוך הכוונה והשגחה של המורה  ,כמובן

חווייתיות, שונות הפעילויות שהועברו היו 

כך שכלל התלמידים יכלו להתחבר  ,וייחודיות
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לחומר הנלמד ולהשתתף בשיעורים. מפעם לפעם 

הוכנס גם שימוש בידע מתחומי לימוד אחרים. 

הדבר גרם להטמעת החומר בצורה טובה יותר 

 לסקרנות רבה בקרב התלמידים.  ותרם

יתות הייתה יחידת האומדן כפי שהועברה בכ

עצמו, ולא התבססה באופן  בפני נושא העומד

שר פימובהק על יחידות לימוד קודמות. הדבר א

ימים להשתתף לתלמידים שחסרו להם תכנים מסו

ולא להישאר מאחור עקב  ,באופן מלא בשיעורים

 ידע שצברו.בחוסר 

במהלך הפעילויות ניתן היה לזהות מי 

ומי  ,מהתלמידים הפעיל יכולות חשיבה מתמטיות

זיפי ופחות מתוחכם. למשל, עבד באופן סי

תלמידים שמדדו את חצר בית הספר באמצעות 

של  ומטר לעומת כאלה שחישבו את אורכ-מדה

 .אריחיםוכפלו במספר ה דאח אריח

במהלך הלימוד ניכר כי תלמידים רבים לומדים 

מחבריהם לכיתה באמצעות התבוננות וחיקוי. 

נות תופעה זו כיוון שהיא נהוג לחשוב כי יש לג

שלילי. עם  ונתפסת כמעשה "העתקה"נחשבת ל

תים רבות היו לה דווקא זאת, אנו הבחנו כי לע

השפעות חיוביות. תלמידים רבים שיפרו את 

יכולת האומדן שלהם גם בזכות העובדה 

שהתבוננו בחבריהם המבצעים את המשימות 

השונות. התלמידים המתבוננים אימצו את 

 םועשו בה ,השיטות והרעיונות שהכירו זה עתה

זו וסימון  שימוש מוצלח בהמשך הלימוד.

(0887Zhu & Simon,  עסקו בחקר ,)לימוד 

מתוך  .מתמטיקה באמצעות דוגמאות ועשייה

"...התלמיד התבונן בפתרון המשימות  :ממצאיהם

תלמיד אחר... כשהתלמיד נבחן  ידי-לעשנעשו 

בעצמו, הופתענו לגלות כי הוא פתר את משימות 

מתוך המבחן בצורה נכונה. לכאורה הוא למד 

באמצעות הבנת הדוגמאות התבוננות, 

 ( מציינת כי האומדן ,0882Bellבל ) הפתורות."

כל אחד" ש"במתמטיקה נכלל ברשימת הנושאים 

 צריך לדעת.

הבניית ידע,  ואפשרבנושא האומדן  אלות יופעילו

לימוד בכיתות לצד פיתוח לומד עצמאי 

תית יתוך שימת דגש על פעילות חווי ,הטרוגניות

ן איננו רק כלי האומד יום.-היום הקשורה בחיי

לשפר ולפתח יום, אלא יכול גם -שימושי בחיי היום

אומדים . בקרב התלמידים 'מספריםלחוש ה' את

ומשתמשים במגוון  בחשיבתםגמישים הם  טובים

של אסטרטגיות. הם מפגינים הבנה עמוקה 

 .כל הזמן מסתמכים על הבנה זוו
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