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 ד" תשס� לימוד להוראת מתמטיקה ביסודיוחומרי ת והצגת שיט
 

 10חשבון   :שם השיטה

  מ" יוזמות חינוכיות בע�למדא : מפיץ/ הוצאה / יצרן 
 .'בשנה הבאה יהיה לכיתה ו. 'העד כיתה  ? כיתה יש כבר ספריםועד איז

 
 :עקרונות הגישה לפיה מלמדים) 1

 את הכלים הנחוצים לאסטרטגיות הוראה התכנית מספקת, אין שיטת הוראה ספציפית •

 .מגוונות

הם מאפשרים הוראה דיפרנציאלית ). שיפורטו בהמשך(לשיטה מרכיבים רבים ומגוונים  •

 .ואינם תלויים זה בזה

 .לתלמיד הרגיל ולתלמיד המתקדם, יש התאמה לתלמיד המתקשה •

: תמטיתבנוסף לתכנים המתמטיים יש גם הכרה של כלים המשמשים ללמידה ועשייה מ •

 )הסקה ועוד, תכונות(טכניקות יסוד של חשיבה לוגית , קבוצות, מימדיות -טבלאות חד ודו

 . פונקציות ורשתות

 ,פעמים' כל נושא נלמד מס. למידת נושא מתמטי נעשית במנות קטנות ובשיטה ספירלית •

 . העבודה היא מהקל אל הכבד ומהמוחשי למופשט. בכל פעם ברמה קצת יותר גבוהה

 :י השיטהמרכיב

  כל נושא מוצג בשני עמודים וכולל הצגה קצרה של המושג המרכזי�  לתלמידספר צבעוני •

 �מספרים ופעולות חשבון : הנושאים מתחלקים לשלושה לפי צבעים. ומשימות מדורגות

 �כלים ובעיות מילוליות ;  דפים כחולים�התמצאות במרחב וגיאומטריה ; דפים ירוקים

 .דפים כתומים

לתרגול נוסף בכיתה או  - החופפת לנושאים שבספר לתלמיד) שחור לבן(עבודה חוברות  •

 .בבית

, מטרות, רקע: )לכל שיעור (מדריך למורה המותאם לנושאים שבספר לתלמיד וכולל •

פעילויות גילוי , פ בדקות הראשונות של השיעור"הצעות לפעילויות חזרה וחישוב בע

 ואם לעבוד מול בחר המורה מה לעשות בכיתתו יםמתוכ, יש מבחר גדול(לקבוצות וליחיד 

והסבר על השיעור ועל המשימות שבספר , )או בעבודה יחידנית, בקבוצות, כל הכיתה

 .לתלמיד

אביזרים ודפי הערכה לכל  ,דפי העשרה לתלמידים מתקדמיםנספח למדריך הכולל  •

 .תלמיד לפי המושגים הנלמדים בכל שליש

מותאמת פעילות במחשב ה, תרגול במחשבות ל משימ200-תקליטור הכולל למעלה מ •

 התקליטור כולל הסברים קוליים(דיפרנציאלית לכל לתלמיד בעזרת מנהל למידה משוכלל 
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מערכת של בינה מלאכותית מתאימה את המשימות . והדגמות לאופן ביצוע המשימות

 ).לתלמיד על פי קצב התקדמותו ומספקת נתונים על דרך ביצועו

ת מחשב ברמת התלמיד דוחו, מבדקים תקופתיים ומסכמים: בקרהמשוב ומערכות  •

 .הצבעה על בעיות חריגות, וברמת הכיתה

 :ניהול הלמידה

 :המבנה המוצע לשיעור הוא

המאפשרים אבחון שגיאות ,  כולל הסברים על דרך הפיתרוןפ"חישובים בע:  דקות5-7 •

 .דיון ותיקון שלהם, ותפיסות מוטעות

בשלב ). שלב ההקניה(גילוי המאפשרות לילד להבנות את הידע שלו פעילויות :  דקות15-20 •

 .זה יש דגש על שיח מתמטי תוך הקפדה על שימוש נכון במושגים

 דיון מסכם •

 או במחשב, בחוברות, פתרון תרגילים ובעיות בספר •

 
יש ציורים , לכל משימה מתאימים עזרים בצורה גמישה :רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים ) 2

 ).אין עזרים מיוחדים לשיטה (.יש שימוש מגוון במודלים שונים. ם בחוברותממחישי

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

 .אך אין חובה להשתמש בכולם, השיטה כוללת מרכיבים רבים פרט לספר

 
 ?האם יש מדריך למורה ומה יש בו שאין בחוברת לתלמיד) 4
במיוחד חשוב להשתמש בפעילויות הגילוי . מדריך למורה כולל מרכיבים רבים שפורטו קודםה

 .המוצעות בו ולא להסתפק בחוברות לתלמיד

 
 ? מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים ) 5

כן הלומדה מתאימה עצמה לתפקוד של כמו . תקשים ודפי העשרה למתקדמיםיש דפי תרגול למ

 .התלמיד

 
ול בהבנה עיקר הטיפנראה ש:  התייחסות לתרגול ושינון/ ת להבנה ומשמעות התייחסו) 6

. כל יתר המרכיבים עוסקים בתרגול ושינון. לספר לתלמידהגילוי וומשמעות נתון לפעילויות 

 ). תלוי איך המורה פועל�הפעילות בתחילת השיעור יכולה לעסוק בשני התחומים (

 

 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

 1-800-20-13-10: מידע בקו התמיכה. ל" השתלמויות מורים בקיץ ובשנהקיימות

 
 ? של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8
 .נמצאים בשלב סופי של אישור' החומרים לכיתה ה. מאושרים'  ד�' החומרים לכיתות א. כן


