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 ד" תשס�לימוד להוראת מתמטיקה ביסודי וחומרי ת והצגת שיט
 

    שבילים  :שם השיטה

 ח"מט: מפיץ/ הוצאה / יצרן 

שיכנסו , יש חומרים בשלבי ניסוי מצומצם' לכיתה ג. ' כיתה ב? כיתה יש כבר ספריםועד איז

חוברות ' בכל כיתה יש מס.  בכל שנה תכנס עוד שנה להפצה,  ו"ל תשס"בשנהלהפצה 

 ערכת ,כמו כן בפיתוח. כל חוברת עוסקת בנושא אחר.לכל חוברת קיים מדריך למורה .מודלי

 .מבחנים לכל כיתה

החל , גרסה מתורגמת ומותאמת למגזר הערביה תכנס להפצה גם "ל תשס"לקראת שנה

 .בכיתה א ובכל שנה תתווסף דרגת כיתה נוספת

 
  :עקרונות הגישה לפיה מלמדים) 1

ית הלימודים ומתבססת על לקחים שהופקו מהפעלות הסדרה מותאמת לתוכנ •

על ; וממשוב של מורים ומדריכים" ועוד אחת"ו" שלוש...אחת שתיים ו"הסדרות 

לקחים שהופקו ועל ; מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם

 .מניסוי החוברות של שבילים בכיתות

הילד עובר ,  להפשטהבמעבר מהקונקרטי. אמצעי המחשה חשובים והכרחיים •

 ולבסוף לעבודה � לפעולות בדמיון �" ציור בקיצור"  ל-מאמצעי המחשה קונקרטיים 

 .עם מספרים בלבד

מעבר לעבודת התלמידים , מיקוד הלמידה הוא בהפעלה שהמורה עושה בכיתה •

מושם  .פעילויות מסכמות ועוד, דיונים, פעילויות חקר, פעילויות מקדימות: בחוברת

 ).המושגים והאלגוריתמים, של הרעיונות(תיבה מתמטית מדויקת דגש על כ

באופן בכל פעם עובדים על נושא אחד , הנושאים המתמטיים נלמדים בצורה מרוכזת •

 .העמקה ואינטגרציה,  בתוך הנושא משולבים נושאים קודמים כחזרה.ממוקד

ידה ובנוסף  מילוליות מסוגים שונים בתוך היחבעיותסיטואציות ובכל תחום משולבות  •

 לצד פתרון . וממוקדתישירהיש יחידות שמטפלות בנושא בעיות מילוליות בצורה 

, בעיות יש גם פיתוח של היכולת לכתוב בעיות בהקשרים שונים ומתוך גירויים שונים

 .וחשיפה למגוון בעיות המזמנות אסטרטגיות פתרון מגוונות

ע איזה מהן לבחור או להתאים על המורה לקבו, יש מגוון גדול של הצעות לפעילויות •

 .לכיתתו

 : דגש על איזון •

o בין ההוראה של המורה בכיתה לבין פעילותו של הילד בכיתה ובבית 

o הנושאים שלמד, הידע האינטואיטיבי של הילד: בין שלושת המרכיבים ,

 .והרעיונות החדשים שעליו ללמוד

o  ים שעליו ללמוד ות המתמטיים החדשלבניית הרעיונ (עבודתו של הילד בעצמיםבין

 .שעליו לשלוט בהם) חוקים ותרגילים, פעולות (הידע המתמטי הפורמלילבין 
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אבל יש , עזרי הוראה הם בבסיס התוכנית,  כאמור:רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים ) 2

כל רעיון מתמטי ,  מסויםמוחשילכל נושא מתמטי מותאם מודל . גמישות בשימוש בעזרים

ויש לגיטימציה לתלמיד לפעול , מוצג גם בעזרת התנסויות מחיי הילדים ומהמציאות הקרובה

לחוברות מצורפת . בדרכים אלטרנטיביות בדרכו ללמידה והפנמת הרעיונות והאלגוריתמים

 .ערכת עזרים ובמדריך למורה יש כרטיסים ולוחות למשחקים

 
 ?)איזה(או שיש פעילות מחוץ לספר , על הספרבעיקר / האם השיטה מסתמכת רק ) 3

קיימות :  המופיעות במדריך למורהבנוסף לספר ודרכי למידה םהשיטה כוללת מגוון אמצעי

, משחקים, הצעות לפעילויות חקר לעריכת דיונים, הצעות לפעילויות מקדימות ומסכמות

המורה או התלמיד דפים פתוחים בהם (דף -דפי רב, )לוחות קיר מפעיל(משימות מתמשכות 

דפים אלו ניתנים להתאמה למגוון רמות היכולת של . את תחום העיסוקיכול לבחור 

 .פעילויות באתר האינטרנט, )התלמידים בכיתה 

 
 ?האם יש מדריך למורה ומה יש בו שאין בחוברת לתלמיד) 4

וון מג. לכל חוברת יש מדריך למורה הכולל הצעות לכל הפעילויות שהוצגו בסעיף הקודם

המורה אמור לבחור מתוכו מה ..) דפי תרגול ועוד, משחקים, חקר, דיונים (הפעילויות רב

 ..שמתאים לכיתתו

 
 ? מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים ) 5

המורה יכול .  רבות"אתגר" פעילויות אולם יש, )במכוון(בחוברות עצמן אין הכוונה למתקשים 

" דף-רב"ובהתאמת דפי ה.ה מתוך המדריך למורהלבחור בפעילויות מתאימות לכל קבוצ

המיועדות לתמיכה או " שביל בצד: "יש חוברות בשם. לרמות שונות של תלמידים לפי הצורך

 .להעשרה

 
 : התייחסות לתרגול ושינון/ התייחסות להבנה ומשמעות ) 6

לביסוס בנוסף הפעילויות עם המורה מיועדות . בחוברות הלימוד יש שילוב של שני המרכיבים

המדריכים למורה כוללים מבחר גדול . של הרעיונות המתמטיים הנלמדיםהבנה ומשמעות 

 .דף ולוחות הקיר מיועדים לתרגול ושינון-דפי הרב, משחקים, של פעילויות

 
 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

 .מרכזים ומדריכים, למורים, קיימות השתלמויות מורים ברחבי הארץ

 .בו פורום למורים ולהוריםקיים אתר אינטרנט ש

 . אפשרות להתייעצות עם הכותבים ומדריכים מומלצים

 math/il.ac.cet.www: פרטים באתר האינטרנט

 
 ? של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8
 .מאושרות' ולכיתה ב' כל החוברות לכיתה א. כן

 

http://www.cet.ac.il/math/

