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 ד" תשס� לימוד להוראת מתמטיקה ביסודיוחומרי ת והצגת שיט
 

 ה.ח.ב.ש.הוראת מתמטיקה בכיתה הטרוגנית בשיטת ה  :שם השיטה

 -האינטגרציה החברתית במערכת החינוך ו הלמידה,  ההוראההמכון לקידום :מפיץ/ הוצאה / יצרן 

 אילן - ברברסיטתאוני

 עובדים כעת על .  חלקי�' ולכיתה ג' ט - 'יתות דיש חומרים לכ  ? כיתה יש כבר ספריםועד איז

 .'הפיתוח של כיתה ג
 
 כל יחידות ההוראה כתובות על פי הרציונל של השיטה המבוסס :עקרונות הגישה לפיה מלמדים) 1

 :על הנקודות הבאות

 י המורה"צגה וסיכום קצרים של הנושא עהההה •

 קוגניטיביות בקבוצות קטנות-אילת שאלות מטהשששש •

 רה בקבוצות קטנותיסוס ובקבבבב •

 יזוק חשיבה מתמטית ומיומנויותחחחח •

 עמקה והעשרההההה •

 :פירוט העקרונות
קוגניטיביות ועל דרכים -בכל שלבי הלמידה מושם דגש על שאילת שאלות מטה :קוגניציה-מטה. א

 .למתן תשובות

 :קוגניטיביות-דוגמאות לשאלות מטה

o תאור התרגיל במילים שלך (?מה בתרגיל( 

o הבעיה במילים שלךסיפור (?מה בבעיה ( 

o תרגילים תוך ציון הדמיון והשוני / בעיות / השוואה בין משימות  (?מה שונה? מה דומה

 ).ביניהם

o תרגיל/בעיה/ חוק או כלל המתאים לפתרון המשימהחיפוש ( ?מהו הכלל? מה החוק.( 

 שיטה יש( תלמידים בקבוצה 4התלמידים לומדים בקבוצות הטרוגניות של עד  :למידה שיתופית .ב

 ).עם פערים קטנים ביניהם בכל קבוצה, לפיה מחלקים את התלמידים לקבוצות הטרוגניות

 :המשימות בחוברות מעודדות למידה שיתופית

o דונו בקבוצה. 

o כל הקבוצה פותרת את המשימה ביחד- עבדו ביחד . 

o פותר חלק מהמשימה בקול ושאר חברי הקבוצה רושמים ,  כל תלמיד בתורו- עבדו בסבב

 .או סיוע לפותר/הפתרון שלו בחוברות שלהם תוך בקרה ואת 
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אך איננה  ,ובה יותר ללמידה בכיתה הטרוגניתהלמידה השיתופית הינה המלצה לדרך ט! ♡♡♡♡שימו 
 .ה .ח.ב.ש.התנאי הכרחי ללימוד בעזרת חוברות ה

 
 ".למידה לקראת שליטה"פי התיאוריה של -ניהול הלמידה נערך על :ניהול הלמידה .ג

מכילה ) כלל כשעה וחצי-נמשכת בדרך(בחוברת הלימוד " שיעור" יחידת לימוד המוגדרת ככל. א

 :את השלבים הבאים

שאלת גירוי או רענון ידע קודם (ידי המורה - הצגה קצרה של נושא השיעור על-מליאה  ) 1

 .במדריך למורה,  המלצה להצגה הקצרה-)  דקות5-7במשך 

 .ות הטרוגניותביסוס החומר בלמידה שיתופית בקבוצ )2

 .ידי התלמידים באמצעות משימות דווח-ידי המורה או על- סיכום השיעור על-מליאה  )3

 :העשרה-תיקון-יערך תהליך של משוב) בחוברת" שיעורים "4-כ(לאחר לימוד של נושא קצר . ב

 .במדריך למורה,  המלצה למבדק-מבדק  )1

 הכיתה לקבוצות פי תוצאות המבדק מחלקים את- על-פעילויות חזרה או העמקה  )2

התלמידים שזקוקים לחיזוק בנושא עוסקים בפעילויות חזרה והתלמידים : הומוגניות

משולבות " העמקה"וה" חזרה"פעילויות ה(השולטים בנושא עוסקים בפעילויות העמקה 

 ).בחוברת לתלמיד

 ).ולתלמידים אחרים שמעוניינים בכך( לתלמידים שעסקו בפעילויות החזרה -מבדק חוזר  )3

 :מאפיינים נוספים של השיטה
 ).מטרות לתלמידים בתחילת כל יחידה(קוגניטיבית למטרות השיעור -התייחסות מטה .1

 ?1אילו מטרות מתאימות למשימה . עיינו בדף מטרות לתלמידים: למשל

או , למידה מתוך טעויות שכיחות של תלמידים" דילמות"הקניית החומר נעשית באמצעות  .2

 .'שיח וכד-דו, עמתוך טכסט כתוב של מיד

 . פעילות פרטנית לביסוס והפנמה של התכנים שנלמדו בכיתה-עבודת בית לאחר כל שיעור  .3

 . משימות ברמת חשיבה גבוהה-" ראש חושב"משימות  .4

מופיע .  תזכורת לציוד שצריך להביא או להכין לקראת השיעור הבא-לקראת השיעור הבא  .5

 .בסוף עבודת הבית

 

בכל יחידה יש רשימת ציוד נדרש ליחידה ובתחילת כל שיעור  :רצויים / עזרי ההוראה הנחוצים) 2

.  בסוף החוברת-אמצעי המחשה מצורפים לחוברת לתלמיד  .יש רשימת מושגים וציוד נדרש לשיעור

 .מלבני שטח ועוד, צירי מספרים, ציורים: יש שימוש במודלים רבים ומגוונים כמו

 

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

 ) מבדקים ומשימות דווח,כולל משימות לבית(הלימוד מופיעים בחוברות לתלמידים או במדריך למורה 
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  ?האם יש מדריך למורה ומה יש בו שאין בחוברת לתלמיד )4

 :יש מדריכים לכל החוברות הכוללים, כן

o מטרות השיעור. 

o  קצרה של השיעור המלצה לפתיחה -תדרוך. 

o  התייחסות למשימות שבשיעור בהיבט הדידקטי ובהיבט המתמטי-הערות . 

o  לסיכום השיעור במליאה-הצעות למשימות דיווח . 

 

למתקדמים לאחר " העמקה"למתקשים ו" חזרה" ?מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים ) 5

 .ום פערים בכיתהולצמצ,  שיעורים מיועד למתן מענה למתקשים ולמתקדמים3-4כל 

 

הדגש בשיטה הוא על הבנה  :התייחסות לתרגול ושינון/ משמעות ו ההתייחסות להבנ) 6

מות הקבוצתיות  במשי-התרגול נעשה בכיתה . קוגניטיבית-ומשמעות באמצעות חשיבה מטה

 . במשימות לתרגול פרטני-ובבית , )ביניהן גם תרגול בעזרת משחקים(יה שלאחר משימות ההקנ

עם היצע לפעילויות תרגול " מגוון פעילויות" בחלק מהחוברות מצורף בסוף החוברת פרק של ,בנוסף

 .פי שיקול דעת של המורה-נוספות לשימוש על

 

 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

  

 ? של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8
 . בודה ולשם כך לא נדרש אישורהחומרים מופיעים בקטגוריה של חוברות ע

 

 


