
 
 

 מבוא

וסיפורים  בלימוד המתמטיקה שילובם של שירים 

לטיפוח החשובים  הכלים את אחד מהווה

כאחת הדרכים  להתגבר והאוריינות  המתמטית, 

וקידום  ,ת חרדותת, הפחעל הקשיים בלמידה

 ;Darvin, 2007)   :כני המקצועושל תהבנה  ה

LaBont.& Danielson, 2004; Levenberg & 

Ophir, 2001(. 

  ,מומלצות אורייניותלפעילויות כמה דוגמאות  להלן

המקבלות    ,מתמטיקההיכולות להתבצע בשיעורי 

במחקרים אשר בדקו את הנושא (פטקין,  חיזוק

 .)2004מילאת, עזר, 

מתן הסברים בקול במהלך פתרון   - א.  דיבור

תוך הוספת הנמקות לפעולות  ,בעיה מתמטית

 .השונות שמבצע הלומד

 על כל סוגיה,  בין היתר כתיבה של   - ב. כתיבה

בעיה. כולל הואחרי פתרון  ,לפני, במהלךתיעוד 

כתיבה רפלקטיבית המתייחסת לחשיבה על 

  ).קוגניציה –חשיבה (מטה 

את טקסטים על כל סוגיהם,   יקר - ג. קריאה

הבנת  להעמקתוללימוד  טקסט מתמטיכולל 

  .הנקרא

שירים וסיפורים הוראת מתמטיקה דרך כמו כן, 

מקדמת את למידת המתמטיקה בכך שהיא 

 דמיון.  מפתחת דרך חוויה רגשית וגם בנעשית 

מכילים תוכן מתמטי רבים  שירה סיפורים וספרי 

מסגיר את  אינו שמםלעתים . ומאתגר "סמוי"

אינם ספרים אלה  בהם. מוצגהתוכן המתמטי ה

אבל הם מציעים  ,כספרי מתמטיקהלנו מוכרים 

מגוון רחב של אפשרויות לפעילויות חקר. בדרך 

בעלי תכנים  שירים או סיפורים אלה  ,כלל

והם ראויים לקריאה, בנוסף לאפשרות  ,איכותיים

פעילות מתמטית. למעשה הכוונה ל שהם מספקים

. בהיבט נוסףהיא שנראה את כל אותם הספרים 

א אווזה", מָ שירי "אִ  ניקח כדוגמה מייצגת את

מתמטי  ריחד עם מסבים שונים המכילים מסר

  עשיר לפעילויות.

 א אווזה" מָ שירי "אִ 
א אווזה" נחשבים לנכסי צאן ברזל מָ שירי "אִ 

 :לא פחות מאגדות קלאסיות כמו ,לדוברי אנגלית

 אפשר גם אחרת

 אילנה לבנברג
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 מתמטית
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"סינדרלה" או "היפהפייה  אדומה", "כיפה

הנרדמת", שגם הן קרויות "אגדות אמא אווזה". 

אוסף מודפס ראשון של שירי אמא אווזה הוא 

. באירופה 17-במאה ה כבר עתיק יומין וראה אור

  הופעתם הראשונה בפומבי של סיפורי אמא אווזה

 . 1786ה בשנת תייה מסצ'וסטס,בארה"ב ב

השירים הנקראים "אמא אווזה" עברו מדור לדור,  

רבים בעולם יודעים לדקלם אותם בעל פה,  וילדים

ד. מקצת וכי מקריאים ושרים אותם מגיל צעיר מא

כלומר, שירים  -השירים הם שירי משחק 

שמצטרפות אליהם תנועות ידיים או מחיאות 

ומקצתם שירים שיש  ,כפיים לפי המקצב והחריזה

להם מנגינה ידועה. הם נחשבים לבעלי ערך 

הם ולכן  ,לשוני רב בגלל החריזה ואוצר המלים

שירי לרוב משמשים  חשובים גם לפיתוח השפה.

כרות עם שמות מספרים ילה "אמא אווזה"

עשה שימוש באחד משירי "אמא יי להלןיה. יולמנ

העוסקת בנושא   לפעילות מתמטית אווזה"

 סדרות.ה

 THE( "היום הראשון של חג המולד" השיר
FIRST DAY OF CHRISMAS( כמקור 

 מתמטית לפעילות

, "מילות השיר "היום הראשון של חג המולד 

ידי  -לנערה עלשלל מתנות המובאות  ותמתאר

שם הנערה והאהוב ימים.  12אהובה, במהלך 

אבל שמות המתנות הרבות  ,אינם מוזכרים בשיר

במפורש, כולל הכמות היומית  יםוהמוזרות מוזכר

(מילות השיר מוצגות  של כל מתנה ומתנה

בכל אחד מתריסר בתי השיר ישנה  .בנספח)

שירים  הן על סוג המתנה והן על הכמות. ,חזרה

מסוג זה, בהם יש חזרה על אותן מילים בכל בית 

 אפילו אצלנו בשיריו ,מחדש, קיימים בכל השפות

 הגדת הפסח.

ידי   -על "אמא אווזה"שירי בתרגום לעברית של 

 ךוכ .אין שמות לשירים) 1986(הוצאת מודן,  סלע

"היום הראשון של חג הנקרא באנגלית  גם השיר 

ציון בספרו ללא , מופיע )(ראו נספח "המולד

0Fהשם

כמו כן, חלק ממילות השיר דורשות . 1

 "חלבניות"כמו למשל  המילים: "פסיון" או  ,הסבר

 מוכרות לדור הנוכחי. מילים  שאינן

עושה שימוש כאן עילות המתמטית המוצעת הפ

החשיבה ינות ויהאורפיתוח לככלי  במילות השיר

 -היא מומלצת לתלמידים בכיתות ד המתמטית.

רמה ה את המורה ומשאירה להחלטת ,ח

רוצה אליה הוא  ,מתמטית בנושא הסדרותה

שלבי ביצוע הפעילות  להגיע  עם תלמידיו.

התנסות  מתבססים עלהמוצגים בהמשך, 

 ."פרחי הוראה"מוצלחת הן עם תלמידים והן עם 

והעלאת השערות ללא  קריאת השיר ראשון:שלב 

מספרן של  לגבי )באופן אינטואיטיבי( כל חישוב

 .המשלוחים סיוםב שמקבלת האהובההמתנות 

ההשערה נושא בלדון  זה חשוב כדי שלב

שיעשו  והחישובלעומת הבדיקה המתמטית 

 .לאחר מכן

את איסוף התלמידים מבצעים  שני: שלב

בודקים את ו ,מילות השירבהתבסס על  ,הנתונים

הצגתם. בשלב זה אף לאופן השונות האפשרויות 

 .מחשבברישום הנתונים ב אפשר להשתמש

באופן  והצגת הנתונים  Excel-ש בושימאפשרי (

  ).גרפי

התלמידים בוחנים את התוצאות : שישלישלב  

ונחשפים לסוגים  ,לעומת ההשערות מתקבלות,ה

  שונים של סדרות.

 ביצוע הפעילותהסבר מפורט יותר לאופן  להלן

והמלצה לניסוח המשימה  ,בכל אחד מן השלבים

 לתלמידים. 

 

                                                           
רים  בספר  באופן   נפלא על  ידי  יהשירים מאו 1

 ארנולד לובל.
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 ראשון: שלב
קראו את השיר והוסיפו לו בית כרצונכם. זה  .א

 יכול להיות בית המסכם את העלילה. 

מביא מדי יום משלוח חדש  של  בשיר  האהוב .ב

  .לאהובתו המתנות כל

 נסו לשער!

בכמות  אהובהה בלהיאיזו מתנה ק •

 ?גדולה ביותרה

בכמות  אהובהבלה היאיזו מתנה ק •

 הקטנה ביותר? 

מתנות  יתכן שהתקבלויהאם  •

 מסוימות באותה הכמות?

 סה"כב נסו לשער כמה מתנות •

 12כל  במהלך קיבלה האהובה

 –, יותר מ?100 -(פחות מ הימים?

    )?300 –מ, יותר ?100

 ,הפעילותהמעבר לשלב השני של את  שימו לב!

את באופן ברור יש לעשות רק לאחר שרשמתם 

 שלכם!  ההשערות

 

 שני שלב
ניתן להציג את המתנות   לתכנן כיצדעליכם 

 ויום. שקיבלה האהובה בכל יום

 לבנות טבלה  בשלב זה אפשר להמליץ לתלמידים 

קיבלה  האהובה אשר תכלול את כל הפריטים ש

 אתשום רלחשב ולאחר כך . הימים 12 במהלך

 ,(יש סכום המספרים המוצגים בכל עמודה וטור.

הטורים והשורות שאינם להשלים את  ,כמובן

 .בטבלה ורק אחר כך לגשת לחישובים מופיעים

 

 

סה"כ  ........ רביעי שלישי שני ראשון  סוגי המתנות /  ימים 
 מתנותה

     1 1 פסיון

     2  יונים

............       

       סה"כ מתנות בכל יום

 

 שלישישלב 
שערות שלכם. האם ה. בדקו עכשיו את הא

 צדקתם?

הכי הרבה האהובה . איזו מתנה אכן קיבלה ב

   ?פעמים

מה ערכו רשימה של מספר מתנות בכל יום. . ג

  המתנות ימספרהרשימה של  תוכלו לומר על

 ?שקיבלתם

 
 
 

כדאי להדגיש את הדברים  דיון הכיתתיב
  :הבאים

ובדיקת  לאחר השלמת הטבלה המוצעת .1

מתקבלים סכומים השורות, והעמודות סכומי 

 .סדרותהמהווים 

בכל עמודה ישנה סדרה חשבונית של  .2

ובעמודה  , שהולכת ומתארכתמספרים

 .12עד  1 -מהאחרונה יש את כולם 

קבלת תמו בכל יוםהולך וגדל מספר המתנות  .3

 הסדרה הבאה:

1,3,6,10,15,21,28,36,45,55,66,78   

33 



 
 

חשוב להסב את תשומת הלב של התלמידים 

סדרת  אבל ,אינה חשבונית דרה זויסש לכך

בדרך זו  דרה חשבונית.יההפרשים היא ס

סוג אחר של סדרות שקיימות להציג  פשרא

 במתמטיקה. 

ית סדרות דומות או אחרות  ילעודד בנמומלץ  .4

להיעזר ניתן כמובן  בעלות חוקיות מוגדרת.

המראה את  ,1כמו גרף מס' הגרפי  בייצוג

  .מספרן הגדל של המתנות בכל יום

 

 

 
 מתנות בכל יוםה: מספר 1גרף מס' 

 
הניחוש האינטואיטיבי שמספר המתנות   .5

ביום האחרון הוא הגבוה ביותר, אינו 

חשבונית של הדרה סהמפתיע. זהו סכום 

 -מתנות ביום ה 78( 12-1 -המספרים מ

מהי בדיקה בחישוב ו). לעומת זאת 12

הכי  ההתקבלשמתנות) המתנה (או ה

 ד.ומאמפתיע מספר ה, הרבה פעמים

 , המתנות מכל סוגסכום של  הבדיק נערוך

 :שהתקבלה את הסדרהנציג  .יום 12לאחר 

 

 

 

12, 22, 30, 36, 40, 42, 42, 40, 36, 30, 22, 12 

+ 10, + 8, +6, +4, +2, +0 ,-2, -4, -6, -8, -10 

סדרת לעומת זאת  .עולה ויורדתסדרה קיבלנו 

  יורדת. היא סדרה חשבונית ההפרשים

אפשר לראות פי הסוגים מ-המתנות עלמיון  .6

, ביום בכמות זהה שישנן מתנות שהתקבלו

 מהי. ויש כמובן לשאול השישי והשביע

 הסיבה לכך.

מספר המתנות הכולל מכל סוג את צג יניתן לי .7

 .)2 בגרף (גרף מס'
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 הימים   
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 מתנות מכל סוג הכולל שלמספר ה: 2גרף מס' 

 
  ,המתנותהכולל של  סכוםשוב היח לאחר .8

ההשערות של  את לבדוק מומלץ

על  לדון התלמידים מהשלב הראשון. 

בשלב הסיבות להבדלים בין ההשערות 

לבין  ,לאחר קריאת השירהראשון 

 השלישי.התוצאות החישוביות בשלב 

 לסיכום:
 כרות עם סדרות מספרים יהמציעה פעילות ה 

וחשיבה ינות יפיתוח של אורבשילוב עם 

היא עונה  ובלתי שגרתית.חשובה היא  ,מתמטית

המטרות שיש בהוראת מתמטיקה בכל  גם על

 כמו: ,תכניות הלימודים

שפת את להעשיר את השפה בכלל וא. 

המתמטיקה  בפרט, תוך חוויה לימודית 

 המעוררת סקרנות.

. להציג את הקשר בין מתמטיקה לתחומי לימוד ב

  ספרות, לשון, היסטוריה,    ועוד. :אחרים כמו

תוך הדגשת    להפחית את החרדה מהמקצוע ג.

 חלקה של המתמטיקה בחיי היומיום.

לזמן אפשרויות לפעילות מתמטית גם ד. 

 לתלמידים בעלי קשיים במקצוע.

בט כללי ימוסיפה לתלמידים ההוראה בין תחומית 

-ומפתחת בו ,על המתמטיקה רחב הרבה יותר

אחת  הזוהי רק דוגמ .זמנית כמה כישורים יחדיו

"אמא אווזה"  ם נוספים שלושירי ,מסוג זה לשילוב

מתמטיות ווים מקור בלתי נדלה לפעילויות  מה

 מגוונות.
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 ד"ר אילנה לבנברג
ראש החוג למתמטיקה 

במכללה האקדמית לחינוך 
  "גורדון" חיפה.

מרצה למתמטיקה ולחינוך  
מתמטי ומדריכה מורים 

 ו"פרחי הוראה". 
בעלת ניסיון רב בהוראה 

 בחינוך העל יסודי.
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 "היום הראשון  של חג המולד"  - פחנס

 .1986, הוצאת מודן, אורי סלענוסח עברי: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַּביֹום ָהִראשֹון 

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 .ַּפְסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס

 
 ַּביֹום ַהֵשִני

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 
 ַּביֹום ַהְשִליִשי

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 ָהְרִביִעי  ַּביֹום 

 ֲאהּוביָשלח ִלי 

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 ַהֲחִמיִשי  ַּביֹום 

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 

 ַהִּשִּשי  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ַאָּגס.ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ 

 ַהְשִביִעי  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 
 ַהְשִמיִני  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ְשמֹונֶה ָחְלָּבנִּיֹות,

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 

 ַהְתִשיִעי  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ִּתְשָעה ְמתֹוְפִפים, 

 ְשמֹונֶה ָחְלָּבנִּיֹות,

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ֵמש ַטָּבעֹות,חָ 

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 
 ָהֲעִשיִרי  ַּביֹום

 ִלי ֲאהּוביָשלח 

 ֲעָשָרה ֲחִליָלנִים,

 ִּתְשָעה ְמתֹוְפִפים, 

 ְשמֹונֶה ָחְלָּבנִּיֹות,

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 

 ָעָשר-ָהַאַחד  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ֶעְשֵרה ַרְקָדנִּיֹות,–ַאַחת

 ֲעָשָרה ֲחִליָלנִים,

 ִּתְשָעה ְמתֹוְפִפים, 

 ְשמֹונֶה ָחְלָּבנִּיֹות,

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ֹונִים ְשֵּתי י

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.

 
 ָעָשר-ָהְּשֵנים  ַּביֹום

 ָשלח ִלי ֲאהּובי

 ָעָשר ַרְקָדנִים ְשנֵים

 ֶעְשֵרה ַרְקָדנִּיֹות,–ַאַחת 

 ֲעָשָרה ֲחִליָלנִים,

 ִּתְשָעה ְמתֹוְפִפים, 

 נִּיֹות,ְשמֹונֶה ָחְלּבָ 

 ִשְבָעה ַּברּבּוִרים,

 ֵשש ַאּוָזֹות,

 ָחֵמש ַטָּבעֹות,

 ַאְרַּבע ִציּפֹוִרים,

 ָשלֹוש ַּתְרנְגֹולֹות,

 ְשֵּתי יֹונִים 

 ּוּפסיֹון ָעל ֵעץ ַאָּגס.
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