
 

די לפתח חשיבה מתמטית אפשר לעשות כמה 

גאומטרית בפרט אצל ילדים חשיבה בכלל ו

צעירים? בתור מורות וגננות חשוב שנדע כיצד 

 ,לפתח ולקדם הבנה משמעותית של ידע מתמטי

ונמצא דרכים לפיתוח חשיבה גאומטרית, 

 באמצעות פעילויות משחק מתאימות. 

יסודי -לימודים במתמטיקה לחינוך הקדםהתכנית 

 ,חינוך פרסם )משרד החינוך, תשס"ח(משרד הש

כאחד משלושה  גאומטריהכוללת את העיסוק ב

ובמיוחד בנושא  ,תחומי ידע עיקריים בגן

המשולשים. המאמר הנוכחי מתייחס להוראת 

 ומתארבגן,  גאומטריהנושא המשולשים ב

התערבות הכוללת משחק פאזל המבוסס על 

טנגרם, בסביבה טכנולוגית ובסביבה מוחשית, 

ת המלווה בתיווך החוקרת הראשונה. מטר

המאמר היא להציג למידה של ילדי גן בנושא 

שהתרחשה תוך התערבות לא ארוכה  ,משולשים

דקות לילד. נציג את השינוי ברמת  54של 

החשיבה של ילדים שעבדו בסביבה ממוחשבת או 

בסביבה מוחשית. פעולות התיווך של החוקרת 

 תאוריית על במהלך העבודה עם הילדים התבססו

 יחסת למאפייניםהמתווכת, המתי הלמידה

 ,)קליין ילד-מבוגר תיווך של  בסיסיים

4991/8005.)  

הילה דנה באופן שבו ילדים צעירים  תאוריית ואן

נוטים למיין דוגמאות של צורות גאומטריות )ואן 

פי תאוריה זו, התפתחות -(. על8000הילה, 

נעשית בשלבים, החשיבה הגאומטרית 

וההתקדמות מרמה אחת לרמה גבוהה יותר 

 בגיל מובילה לחשיבה גאומטרית פורמלית. ילדים

של  הרמות הראשונות משתי באחת נמצאים הגן

חשיבה גאומטרית. ברמה הראשונה חשיבת הילד 

גלובלית של הצורה -חזותיתמאופיינת בתפיסה 

הילדים מכירים שמות של צורות  .בשלמותה

ף מבדילים בין צורה אחת לאחרת, אך שונות וא

אינם מבחינים במרכיבי הצורה ובתכונותיה, 

 ה,ומסתמכים על המראה הכללי בלבד. לעומת

רמה השנייה, הרמה התיאורית, הילדים ב

מפרקים את הצורה לחלקיה ומזהים תכונות 

שונות שלה, אך אינם מקשרים ביניהן ואינם 

מזו. יכולים להסביר כיצד הן נובעות זו 

ההתייחסות בגיל הגן לתכונות של צורות הנדסיות 

עשויה לקדם את הידע הגאומטרי של הילדים, כך 

יזואלית )"זה נראה ושיעברו מתפקוד ברמה הו

 הודא שאיב

 טבחמיכל 

 

 

רמת  אתאיך אפשר לקדם 
 בגילהחשיבה הגאומטרית 

 הרך?
 חקר מקרה ממחקר מקיף הדגמת
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כמו ..."( לתפקוד ברמה התיאורית )זה לא 

 וצמיר, תירוש (,משולש כי "יש צלע שלא ישרה"(

 את התפתחות ( מתאר8000ואן הילה ) .(4991

 של ןלאורכ כהתקדמות הגאומטרית ההחשיב

 8 ות )לפי המתואר באיורררכיייה רמות חמש

 בוויזואליזציה. עוסקת  ןבה נה, שהראשובהמשך(

 בדמיון, הכרה העלאה - ויזואליזציה :4רמה 

זוהי הרמה ה"נמוכה"  - הנדסיות צורות של ושיום

ביותר. היא ויזואלית בעיקרה ומתחילה בחשיבה 

ויזואלית, שופטים והחשיבה ה לא מילולית. ברמת

 נתפסות הצורותפי המראה שלהן. -צורות על

הצורה  גלובלי את באופן תופס לומדכשלמויות, ה

 ושיום זיהוי אלא הצורה תכונות הבנת ללא )עדיין

 שלה(.

ברמה השנייה, הרמה  - אנליזה: 0רמה 

התיאורית, צורה איננה נשפטת משום ש"היא 

לה תכונות מסוימות. נראית כזו", אלא משום שיש 

 תכונותיהן מבחינת הצורות את חוקר הלומד

 מכלול עם מתקשרת אמפירי, הצורה באופן

 .תכונותיה

 פורמלית, סיווג בלתי דדוקציה - סידור :3רמה 

 הלומד זה בשלב - התכונות פי-על והכללות

התכונות הצורה,  תכונות בין לוגי באופן מקשר

 אחת מהשנייה.מסודרות באופן לוגי, הן נובעות 

התלמידים משתמשים בתכונות אותן הם כבר 

 מכירים על מנת לנסח הגדרות. 

 להשתמש היכולת פיתוח - דדוקציה: 1רמה 

 ת.ובאקסיומו בהוכחות

 היבטה את מבין הלומד זו ברמה - דיוק :5רמה 

 .גאומטריהה של הפורמלי

 

 שינויים עברו( 8000ואן הילה )שהציע  השלבים

  עדיין הם אך שונים, חוקרים ידי-על ותוספות

העוסקים  רבים לחוקרים תאורטי בסיס שמשיםמ

 בגילכפי שנאמר,  .הצורות תפיסת בהתפתחות

 הרמות משתי באחת נמצאים הילדים הגן

 ,האלה הרמות להבנת חשיבות ויש הראשונות,

מן  למעבר יםלילד מתאימות ולמתן אפשרויות

 & Clements .השנייה אל הראשונה הרמה

Sarama (4999 טוענים כי ניתן לדבר על שלוש )

הבנה גאומטרית בגיל הרך, כך שרמת  של רמות

ויזואלית הן בתוך הרמה וה הרמההכרה וה-קדם

הראשונה של ואן הילה, והרמה השלישית 

שלו )לפי המתואר באיור  יהימקבילה לרמה השנ

4.) 

הילדים קולטים צורות, אך  – הכרה-רמת קדם .4

  .אינם מסוגלים להבחין בין צורות רבות

-ילדים מזהים צורות עלה – ויזואליתוהרמה ה .0

  .פי מראה כללי או היבט אחד של הצורה

הילדים מזהים צורות  – הרמה התיאורית .3

פי התכונות -ומסוגלים לאפיין אותן על

 .שלהן

ההתקדמות ברמות החשיבה תלויה במידה רבה 

. קיימת חשיבות רבה לידע של ולמידה בחינוך

בה נמצא הילד. ידע  ת החשיבההגננת על רמ

שכזה עשוי להדריך את הגננת בבחירת 

 הזדמנויות למידה מתאימות לתלמיד.

 

 

 

 

 

 45 4985, יוני 44גיליון     0222מספר חזק 



 

 

 

 רמות החשיבה הגאומטרית  :4 איור     

 (Clements & Sarama, 2000)         

 : רמות החשיבה הגאומטרית0 איור                                                                                    

 (8000ואן הילה, )                                                                     

 

שיש  הוראה שיטת מציע הנוכחי המאמר :הערה

  חשיבה מרמת תלמידים להעלות בכוחה

יותר. ידע הגננת  גבוהה לרמה אומטרית מסוימתג

לגבי רמת החשיבה הגאומטרית בה נמצא הילד, 

עשוי להדריך אותה ביצירת הזדמנויות למידה 

 לילד.המותאמות בגאומטריה 

 יםילדי גן בגיל 42כללה  אוכלוסיית המחקר

 .שלוש עד חמש, דוברי ערבית ממרכז הארץ

לשתי קבוצות התערבות  המשתתפים חולקו

 ,)קבוצת התערבות ממוחשבת בת שמונה ילדים

וקבוצת התערבות מוחשית בת שבעה ילדים(, 

שתי קבוצות ביקורת )כל קבוצה בת ארבעה לו

וקבוצות הביקורת  ילדים(. קבוצות ההתערבות

 –איונות ינבדלו זו מזו בסביבה שבה נערכו הר

סביבה ממוחשבת או מוחשית. כל הילדים עברו 

מסכם במשך אישי איון ימקדים וראישי איון יר

(. ילדים מקבוצות 8כרבע שעה )לפי טבלה 

איונות חצי יההתערבות השתתפו בשלושה ר

כל אחד )שאלות בני רבע שעה  אישיים מובנים

מסכם היו זהות מבחינת תוכן המקדים והאיון ירה

, או PowerPointוזמן, והוצגו באמצעות תוכנת 

שנדבק על לוח  מגנטבאמצעות חומר מוחשי כמו 

 תכניתנערכה  (.טיפולהבהתאם לסוג  ,מגנטי

התערבות מיוחדת לכל ילד, בהתאם לתוצאות 

, וניס חוקרותה .מקדים אשר עברהאיון ירה

במידת האפשר, לאזן בין מאפיינים סוציאליים 

 תכניתבהשמת הילדים לשתי הקבוצות. 

ההתערבות ומהלך המחקר כולו, תועדו באמצעות 

 וידאו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרמה התיאורית

 הרמה הוויזואלית

 רמת קדם הכרה

הדיוק רמת  

הדדוקציה רמת   

 רמת הסידור

 הרמה התיאורית

 רמת הוויזואליזציה
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 תכנית העבודה עם הילדים: 4טבלה 

 הקבוצה           

 זמן     

 התערבות

 ממוחשבת

N=8 

ביקורת 

 ממוחשבת

N=4 

התערבות 

  מוחשית

N=7 

ביקורת 

 מוחשית

N=4 

 מקדים ריאיון מקדים ריאיון מקדים ריאיון מקדים ריאיון דק' 84

 --------- משחק פאזל -------- משחק פאזל X  2דק'  84

 מסכם ריאיון מסכם ריאיון מסכם ריאיון מסכם ריאיון דק'  84

 

ממוחשבת או ההוראה ה אם שיטתהכדי לבחון 

 חשיבה מרמת ילדיםאת ה מוחשית מקדמתה

באמצעות  יותר גבוהה לרמה גאומטרית מסוימת

ם, המחקר עקב רמשחק הפאזל המבוסס על טנג

אחרי תהליכי השינוי בחשיבה של כל הילדים. 

שלב לכן, המחקר בוצע לפי השלבים הבאים: 

 2מקדים לכל ילדי המחקר, אשר כלל  ריאיון :)א(

: התערבות שלב )ב( .(פירוט למטה ורא)משימות 

משחק פאזל המבוסס על באמצעות של החוקרת 

באמצעות ההתערבות )עם הילדים  ,טנגרם

משתי  הילדיםרק עם בוצעה משחק הפאזל 

מסכם לכל  ריאיון: שלב )ג( .(ההתערבות קבוצות

 ריאיוןהשאלות של האותן )ילדי המחקר 

ניסתה לקדם את רמות (. החוקרת מקדיםה

החשיבה של ילדי הגן בתהליך ההתערבות, ואז 

ברמת חשיבתם של  שיפוראמנם חל בדקה אם 

 המשתתפים בקבוצות ההתערבות, וכיצד הוא

 המסכם. ריאיוןמתבטא אצלם בתוצאות ה

ההתערבות התבססה על  תכניתחשוב לציין ש

משחק סיני  ,משחק פאזל המבוסס על טנגרם

עתיק בו המשתתף נדרש להרכיב פאזלים שונים 

מהצורות ההנדסיות הבאות: ריבוע, מקבילית 

(. 2איור  ווחמישה משולשים בגדלים שונים )רא

 למשחק הפאזל ארבע רמות קושי: 

: ברמה (שונים פאזלים 84הכוללת ) קלה רמה .8

זו התבקשו הילדים להרכיב פאזלים 

שמורכבים מריבוע ושני משולשים בגדלים 

 .שונים

 :(שונים פאזלים 45הכוללת ) בינונית רמה .4

ברמה זו התבקשו הילדים להרכיב פאזלים 

ושלושה לית ישמורכבים מריבוע, מקב

 .משולשים בגדלים שונים

 פאזלים 45הכוללת גם היא )גבוהה  רמה .2

ברמה זו התבקשו הילדים להרכיב  :(שונים

 שמורכבים משבע צורות הטנגרם. פאזלים

: (שונים פאזלים 45שוב, ) מאודגבוהה  רמה .5

גם ברמה זו התבקשו הילדים להרכיב פאזלים 

 משבעת חלקי הטנגרם.

 באמצעים או חשבמ באמצעות הוצגו הפאזלים

( הסביבות בשתי פאזלים אותם) מוחשיים

 אינדיבידואלית והדרכה, החוקרת של ובתיווכה

 .ילד לכל מתאימה
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)מימין( ממוחשב ה: חלקי משחק הטנגרם 3איור 

 מאורגנים כריבוע מוחשיהו

אחד  לש תהליך השינוי נתאר אתבמאמר זה 

הילדים. תיאור זה הינו חלק ממחקר מקיף אשר 

חוקרת הבוצע במסגרת לימודי תואר שני של 

לכן, לא אביב(. -באוניברסיטת תל)הראשונה 

קבוצות ילדי שאר ל בפירוט תהיה התייחסות

 .המחקר

באופן מוחשי  שלבי המחקר: תפירוט שלוש

 ובאופן ממוחשב

 .משימות 3 כללש מקדים ריאיוןשלב ראשון: 

 מקדים: ה ריאיוןמשימה ראשונה ב

 התבקשו למיין את הצורות כךהילדים 

בצד הימני, ושאר הצורות בצד יהיו משולשים הש

 (.4 -ו 5איורים  והשמאלי )רא

 

 ראשונההמשימה ה לש: מצב ההתחלתי 1איור 

 ראשונההמשימה הפתרון  :5איור  

 הילדים לתשובות מדויק הסבר ומתן ניתוח לשם

 במשימה הצורות נבחרו, הראשונה המשימה לגבי

 (:4991 ,וצמיר תירוש )לפי ממדים שני פי-על זו

 לא מול משולשים": משולשים"ה ממד-

 גם כללה משולשים-הלא קבוצת. משולשים

 להגדרה עונות שאינן למשולש הדומות צורות

 . משולש של המתמטית

 הן" ידידותיות צורות": "ידידותיות"ה ממד 

 ראשון ממבט לזהות לילדים קל אשר צורות

 רוב כי להניח ניתן לגביהן אשר, כמשולש

", ידידותיות לא" צורות מול, נכון יזהו הילדים

 נוטים וילדים, יותר מורכב הנכון שזיהויין צורות

בעל "זווית  משולש ,כגון ין,בזיהוי לטעות

 .4 בטבלה כמוצגעגולה" 
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 חלוקת הצורות לפי הממדים: 0טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקדים:ה ריאיוןמשימה שנייה ב

הילדים התבקשו לרצף את הבית בחלקים 

המופיעים לפניהם. לאחר שסיימו, החוקרת 

להשתמש בחלקים שאלה: האם תוכל/תוכלי 

עד  6 יםאיור ו)רא נוספים/אחרים למילוי הצורה?

0 .) 

 

 שנייההמצב התחלתי למשימה  :1איור 

 

 

 מקדים:המשימה שלישית בריאיון 

הילדים התבקשו לרצף מצולע נתון )המקבילית( 

באמצעות מצולעים אחרים )משולשים ומלבנים 

בגדלים שונים( המופיעים לפניהם. לאחר שסיימו 

להשתמש  ותוכל כםשאלה: האם לדעת החוקרת

 ו)רא  בחלקים נוספים/אחרים למילוי הצורה?

 (.0 -ו 1ים איור

 

 

שלישיתה: מצב התחלתי למשימה 1איור 

 

 : שלושת פתרונות המשימה השנייה1 איור

 

 

 

 

 

  לא משולשים  משולשים 

   ידידותי

 

 

  לא ידידותי
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 השלישית המשימהארבעת פתרונות  :1 איור

שלב ב: תהליך ההתערבות באמצעות משחק 

 הפאזל

מקבוצות ההתערבות הרכיב ילד  בהתחלה, כל

אחד הפאזלים המבוססים את יחד עם החוקרת 

משחק מחשב באמצעות  ,על חלקי הטנגרם

לאחר מכן הילד  או משחק מוחשי. (1)תוכנה

דוגמאות  והתחיל לשחק בפאזלים שונים )רא

והתבקש (, 13 -ו 12, 10לפאזלים שונים: איור 

למלא את שאר הפאזלים באמצעות חלקי טנגרם. 

התנסה ו פתר ,פתח ,הרכיב ,בנה ,צעיב הוא

שאלות בתיווך החוקרת באמצעות  ,בעצמו

, והדרכה מתאימה לכל ילד. המשחק מנחות

כל דקות  84במשך שלושה מפגשים בני  התנהל

 מפגש.

 משימות 3מסכם שכלל  ריאיוןשלב ג: 

 מקדיםה ריאיוןב הופיעומשימות שה אותןהעברת 

 .לכל ילדי המחקר המקיף

, עלאאעם  העבודהלהלן דוגמה לתהליך 

 : חקר מקרה - באמצעות משחק טנגרם מוחשי

בן שלוש שנים,  ,עלאא ]שם בדוי[פרטי הילד: 

 .מוחשיתההתערבות המקבוצת 

בריאיון המקדים שנערך  :הראשון השלב תקציר

 ,לעלאא הוא לא זיהה בצורה ברורה את המשולש

                                                           
1
  שהועבר במהלך המחקר למשחק המחשב דומה ישומון  

 

תכונותיו. הוא לא הבדיל  ולא הצליח לזהות את

ם בחלק דוגמאות של משולשי-בין דוגמאות לאי

 .לא ידידותיות דוגמאות-של דוגמאות ואי

  :פירוט

. קושי זה 86צורות מתוך  85למיין  הצליחעלאא 

בא לידי ביטוי בקטע שלהלן, הלקוח מהמשימה 

 המקדים: ריאיוןהראשונה ב

  )חוקרת=ח עלאא=ע(

  ואת האיעלאא מיין את הדוגמאות-

ראשונה, אבל לא ידע הדוגמאות במשימה 

 להסביר למה:   

לצד ימין,  יעביר משולש לא ידידותה -ע 

 קבוצת המשולשים.ל

 

דידותי לצד יכך העביר עוד משולש לא -אחר

 ימין, לקבוצת המשולשים.

 

"למה העברת את הצורות האלה לצד  -ח 

 ימין?"

"כי הם משולשים" וממשיך בהעברות.  -ע 

ד שאר מעביר משולש ידידותי לי

      .המשולשים בצד ימין
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לצד כך מעביר עוד משולש לא ידידותי  -אחר

 ימין, לקבוצת המשולשים.

 

"מה המיוחד בכל הצורות שהעברת לצד  -ח 

 ימין?"

 "כולם משולשים". -ע 

 "למה הם משולשים?" -ח 

  לא עונה. -ע 

המקדים, התקיימה השיחה  ריאיוןבהמשך ה

 הבאה:

 דוגמאות -עלאא מיין את הדוגמאות והאי

 .במשימה הראשונה

"למה לפי דעתך זה משולש? על מה  -ח 
 "הצבעת?

 "בגלל שהוא דומה למשולש." -ע 

, אבל לא ידידותימשולש לא גם עלאא ידע לזהות 

 תפס צליח להסביר למה הוא משולש. הואה

 גלובלי את הצורה, אך עדיין אינו מבין את באופן

 ושיום זיהוי אלא מסוגל רק לבצע הצורה, תכונות

 פי-על בצורות ופעל הה, השווהיהוא זשלה. 

לכן, עלאא נמצא ברמת שלהן.  והמראה הופעתן

  .רמת הוויזואליזציה ואן הילה הראשונה

המקדים התקיימו  ריאיוןלאחר ה: תקציר שלב ב

 חוקרת שלושה מפגשים נפרדים,בין עלאא לבין ה

סיים עם תום  עלאא שכללו התערבות מתווכת.

שלושת המפגשים את הרמה הראשונה של 

. )יוצגו דוגמאות בהמשך( הפאזלים בהצלחה

בצורה זיהה את המשולש ואת תכונותיו עלאא 

בא הדבר כפי ש ברורה במשך שלוש המשימות,

 לידי ביטוי בדוגמאות שלהלן:

 ( ע=עלאא ח=חוקרת)

  החוקרת הסבירה לעלאא את תכונות
ניהלה איתו את , והמשולש בזמן המשחק

 :                         השיחה הבאה
 

"איך ידעת שאנחנו קוראים למשולש בשם  -ח 
יודע על מה הצבעת בזמן  האת"זה?" 

 "ששאלת שאלה זו?

 "."בגלל שהצבע שלו אדום -ע 

  "האם רק מה שבצבע אדום הוא משולש?" -ח 

"לא, זה משולש וזה משולש" )מצביע על  -ע 
  .המשולשים בפאזל(שאר 

"נכון, אנחנו קוראים למשולש בשם זה  -ח 
בגלל שיש לו שלושה קדקודים, משולש 

קדקודים. זה קדקוד  פירושו שלוש, שלושה
ראשון, וזה קדקוד שני וזה קדקוד שלישי. 

על " )ומצביעה .אחד, שניים ושלושה
 במשולש האדום(.  דיםהקדקו

"תצביע בבקשה על הקדקודים  
 שבמשולש."

)מצביע ביד על הקדקודים  ."זה וזה וזה"  -ע 
 (.של המשולש

צלע  את"בנוסף יש לו גם שלוש צלעות. ז -ח 
צלע  זאתיה ויצלע שנאת ראשונה וז

 ."שלישית. אחת שתיים ושלוש

תצביע בבקשה על הצלעות של "
 המשולש."

" )מצביע ביד ."זה אחד וזה אחד וזה אחד -ע 
 (.על הצלעות של המשולש

נחנו נבדוק עכשיו משולש אחר, ניקח את "א -ח 
תצביע בבקשה על  המשולש הירוק.

 הקדקודים והצלעות."

"אחד, שניים ושלוש" )מצביע על  -ע 
 .הקדקודים(

 "ואיפה הצלעות?" -ח 

 ."זה וזה וזה" -ע 

 "וכמה צלעות ביחד יש למשולש?" -ח 

 ."אחד שניים ושלוש" -ע 

"נכון, שלושה קדקודים ושלוש צלעות, לכן  -ח 
הצורה הזאת נקראת משולש, בגלל שיש 

 דקודים."קלה שלוש צלעות ושלושה 
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 איך התערבה והדריכה את עלאא  החוקרת

 להשתמש בשפה מתמטית בעת הרכבת

  .הפאזל

(, שמורכב 10"נעבור לפאזל הבא )איור  -ח 

 .גדול וארבעה משולשים קטנים"ממשולש 

 

 

 

 רמה קלה 2פאזל מספר  :42איור         

הרכיב את הפאזל בצורה נכונה, אבל עלאא 
נשאר משולש שלא נמצא בדיוק במקום הנכון. 

 ( .88איור  ו)רא

 

רמה קלה, אחרי  - 2אותו פאזל מספר  :44 איור

 הרכיב אותו שעלאא

"תראה את המשולש הזה, הקדקודים שלו  -ח 
 ".קדקודי הפאזל עלאינם בדיוק 

 מזיז לאט לאט עד שהרכיב והתאים לאא ע
 את הקדקודים לפאזל.

צור ריבוע באמצעות ילה שאפשר ליעלאא ג
 .משולשים

( מורכב מארבעה 84הפאזל )איור "  -ח 
משולשים ושני ריבועים, צורת הפאזל היא 

מיושרים  מרובעים, כך ששנייםארבעה 
 בהטייה".ושניים 

 

 רמה קלה 0פאזל מספר  :40איור 

החוקרת שאלה: "מה אתה רואה 
בפאזל? מה הן הצורות שמופיעות 

 בפאזל?"

 "ריבוע". -ע 

 "תצביע בבקשה איפה הריבוע בפאזל." -ח 

  "זה" )מצביע על הריבוע הנטוי(. -ע 

 "תחפש צורה מתאימה מבין הצורות -ח 
  שלפניך."

"הריבוע הזה" והרכיב אותו בפאזל. בנוסף  -ע 
הרכיב גם את הריבוע הנטוי השני 

 שבפאזל.

 "מה נשאר לפניך בפאזל?" -ח 

 "גם שני ריבועים". -ע 

"אבל מה שנשאר לנו מהצורות הם רק  -ח 
המשולשים, איך נכסה את הריבועים 

 באמצעות משולשים?"

 "באמצעות שני משולשים." -ע 

 "תראה לי את זה בבקשה." -ח 

 הרכיב שני משולשים על הריבוע שבפאזל. -ע 

"יפה, יפה מאוד, אז אפשר לבנות ריבוע  -ח 
 באמצעות איזה צורות?"

"שני משולשים", וממשיך בהרכבת הריבוע  -ע 
 באמצעות שני משולשים.

  עלאא גילה גם שאפשר ליצור מלבן
 באמצעות ריבועים.

( מורכב משני משולשים 82הפאזל )איור  -ח 
גדולים ושני ריבועים )הפאזל דומה לחץ עם 

 שני ראשים משני הכיוונים(.
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 רמה קלה 88פאזל מספר  :43איור 

הרכיב את שני המשולשים נכון, ונשאר  -ע 
 .לכסות מלבן

 בפאזל?" לכסות "מה נשאר -ח 

 ."מלבן" -ע 

 "האם יש לנו מלבן בצורות?" -ח 

 ."לא, יש שני ריבועים" - ע

"האם אפשר לכסות את המלבן באמצעות  - ח
 שני ריבועים?"

 "כן", ומייד מראה לחוקרת את זה. - ע

 מאותה פאזלים עוד בהרכבת המשיך עלאא 

 לפי ופעם קדקוד לפי פעם חיפש הוא, רמה

 מיישר ופעם הצורה את מסובב פעם. צלע

 .לפאזל שתתאים כדי אותה

אחרי שלושת מפגשי  :שלב גתקציר 

מסכם )זהה  ריאיון עברההתערבות עלאא 

המקדים(. התברר שחל שינוי אצלו  ריאיוןל

 הואהמקדים.  ריאיוןבהשוואה לתוצאות ה

את המשולש ואת תכונותיו בצורה  זיהה

ברורה. בנוסף, הוא מיין את כל הצורות 

במשימה הראשונה בצורה נכונה. השינוי 

 .תבטא בדוגמאות שלהלןה

 התחיל במיון הצורות במשימה אא על
 :ראשונהה

                        

  .הצורה לצד ימיןאת העביר  -ע 

  "למה זה משולש?" -ח 

 " ."בגלל שיש לו שלושה קדקודים -ע 

 "."תצביע ביד על הקדקודים של המשולש -ח 

הילד מצביע באצבע על הקדקודים ואומר:  -ע 
 ".ושלושה "אחד, שניים

 "ומה יש עוד למשולש?" -ח 

 "צלעות". -ע 

 "יפה. כמה צלעות יש לו?" -ח 

צביע ביד על הצלעות ואומר: "אחד, מ -ע 

 שניים ושלוש."

 םוסיכ   

שהובאה לעיל עולה, כי הילד התלבט  המן הדוגמ

המקדים לגבי חלק מצורות  ריאיוןלאורך ה

לא משולשים, הן לגבי צורות ההמשולשים ו

ידידותיות והן לגבי צורות לא ידידותיות. אפשר 

נמצא בה שהילד אם כן למיין את רמת החשיבה 

ולראות כי  ,(8000לפי השלבים שהציע ואן הילה )

הילד נמצא ברמת החשיבה הוויזואלית, הרמה 

פי המראה -משולש על שפט ואבה ההראשונה, 

שלו. כאשר הילד אומר: "הצורה הזאת משולש, 

" הוא למעשה מזהה, ,בגלל שהיא דומה למשולש

 הופעתן פי-על ביחס לצורות ופועל ,משווה

 את הצורות באופן תופס שלהן. הילד והמראה

 תכונות הבנת ללא גלובלי, כשלמויות, עדיין

. לאחר ןשלה ושיום ומסוגל לבצע זיהוי הצורה,

במשך שלושה מפגשים במשחק פאזל ששיחק 

הראה הילד לחוקרת שהוא  ,המבוסס על טנגרם

(, הרמה 8000עבר לרמה השנייה של ואן הילה )

התיאורית. הצורה איננה נשפטת עוד משום 

", אלא משום שיש לה תכונות -ש"היא דומה ל

, זה "משולש" כי יש לו תכונות המסוימות. לדוגמ

ים. בשלב זה, כמו שלוש צלעות ושלושה קדקוד

 רתחשובה לתיאור צורות, והצורה מתקשהשפה 

 ניתן "להקפיץלכן,  .תכונותיה מכלול אצל הילד עם

 פעילויות , באמצעות"קדימה קצת הילד את

 ךותיוו מתאימה לימודית תאימות, סביבהמ
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 בטווח שהוא נמצא בתנאי מתאים, זאת

 יותר או פחות הוא ,כלומר – הקרובה ההתפתחות

 נמצא בה התפתחות. הרמה לאותה ובשל מוכן

 משקפת לא שהיא כיוון עלולה להטעות, הילד

 אלא אליו, להגיע מסוגל שהילד מה את בהכרח

 יכולת טמונה ילד הנוכחי. בכל מצבו את

 סביבתית תמיכה נוספת, ובעזרת להתפתחות

 את להבנות יכול הוא ,מתאימה התערבות תכניתו

 ,Vygotskyיותר ) גבוהה ברמה שלו הידע

1978.) 

נמצא כי משחק פאזל המבוסס  המקיף, במחקר

ניכרת חשיבה  פיתח במידה הטנגרםחלקי על 

התערבות הגאומטרית אצל ילדי הגן, הן בקבוצת 

ממוחשבת. ההתערבות המוחשית והן בקבוצת ה

המקדים נשאלו הילדים לסיבה שבגללה  ריאיוןב

מיינו את המשולש לקבוצת המשולשים, ואת 

ית ואן הילה יפי תיאור-הם ניתן לפרש עליתשובות

 ,המקדים במחקר ריאיון(. לפי תוצאות ה8000)

נמצאו כל הילדים שהשתתפו בו ברמה הראשונה, 

בדמיון,  הוויזואליזציה, הכוללת העלאה רמת

 הנדסיות.  צורות של ושיום הכרה

ילדי קבוצות  ,המסכם ריאיוןלפי תוצאות ה ךא

ההתערבות עברו לרמה השנייה, הרמה 

התיאורית. בשלב זה השפה הגאומטרית חשובה 

לתיאור צורות כמו משולש. ילדי ההתערבות היו 

יכולים לגלות את תכונות המשולש, הם הכירו את 

צלעות המשולש וגם את הקדקודים וזיהו אותם 

כונה. תהליך ההתערבות נחשב לפעילות בצורה נ

אשר מפתחת את החשיבה הגאומטרית של ילדי 

הגן. ילדי המחקר רכשו מושגים מתמטיים שונים, 

והחשיבה הגאומטרית שלהם התפתחה. החוקרת 

הקפידה לדבר עם הילדים בשפה גאומטרית תוך 

 ,Vygotskyהמשחק ועודדה שיח מתמטי )

1978). 

עוד נמצא במחקר זה כי ילדי שתי קבוצות 

התקדמו, אבל לא ניתן לדעת אם  ההתערבות

ההבדל בהתקדמות בקבוצות ההתערבות 

המוחשית והממוחשבת הוא מקרי או משמעותי 

נמצא קטן. המדגם המבחינה סטטיסטית, בגלל 

סבר גם שחל שינוי אצל ילדי קבוצות הביקורת. ה

שילדי קבוצות הביקורת )לפי  אפשרי לתופעה הוא

איון ימעט, ודי היה בר ידעואיון המקדים( יהר

נסכם  המקדים כדי לבצע שינוי בידע שלהם.

דקות, בסביבה  54ונאמר, כי בפעילות בת 

ממוחשבת או בסביבה מוחשית, ניתן לבצע שינוי 

משמעותי בחשיבה הגאומטרית של ילדים 

טנגרם הוא  זל המבוסס עלצעירים. משחק הפא

דוגמה למשחקים שטמון בהם פוטנציאל רב 

לפיתוח הדמיון באופן אוטונומי ולמשחק עם 

אחרים, והם אף מתאימים לגיל זה.
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 הודא שאיב

מרצה בחוג למתמטיקה 
במכללת לוינסקי לחינוך, 

ודוקטורנטית בחוג לחינוך 
ולוגי נמתמטי מדעי וטכ
אביב. -באוניברסיטת תל

תהליכי הוראה  תחוקר
מתמטיקה ולמידה של 

טכנולוגיות, חשבון  בסביבות
והנדסה בגילאי קדם יסודי 

  י.ויסוד

 

 

 מיכל טבחד"ר 
חברה בסגל הבכיר בבית 

הספר לחינוך באוניברסיטת 
תל אביב. עוסקת בחינוך 
מתמטי, תוך התמקדות 

בשאלה איך ילדים חושבים 
על/עם מתמטיקה? מחקריה 

אחרי ילדים החל עוקבים 
מגילאי הגן עד סטודנטים 

באוניברסיטה, תוך שימת לב 
מיוחדת לשילוב טכנולוגיה 

 .בהוראה ולמידה
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