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 כשרים והקשרים:  שם השיטה

 .מ"בונוס הפצות בע. כ: הפצה. האוניברסיטה העברית בירושלים: מפיץ/ הוצאה / יצרן 
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  . חוברת תרגול אחתן יש לכל כיתהכמו כ.  ספרי כיתה2יש 

 
 : עקרונות הגישה לפיה מלמדים )1

מתוך , לנסות ולטעות, להתלבט, ילדים צריכים ללמוד כמו שמתמטיקאים פועלים •

המתמטיקה צריכה להיתפס כמקצוע בעל היגיון ולא . הבנה וחיפוש משמעות

 . אוסף שרירותי של כללים וחוקים

ההבנה היא הדרך היחידה , שים במתמטיקה הזכות להבין מה הם עולכל הילדים •

 . להבטיח למידה לאורך זמן וזכירה של הדברים שנרכשו

כל ילד פותר בדרכו והקבוצה דנה באסטרטגיות , העבודה בקבוצות הטרוגניות •

ליצור מסגרת למידה בה קבוצת הלומדים תוכל לתפקד : המטרה.השונות

המורה : ם יש דיפרנסיאציהלפעמי. למרות השוני בין הלומדים, כקבוצה לומדת

אבל הדיון ) על הדף בספר" שמש"סמל של (מתאימה פעילויות לרמת התלמיד 

בסוף התהליך משותף לכל הקבוצה כאשר דנים בפעילות ברמה העקרונית 

 ).הכללה(

רוב הפעילויות מתקיימות . לפתח אצל התלמיד נכונות לקחת אחריות על למידתו •

) על הדף בספר" כלבלב"סמל של (עלת לבד בחלק מהזמן הקבוצה פו. בקבוצה

ויתר ) מליאת הקבוצה(ובחלק מן הזמן המורה יושבת עם קבוצת הקנייה 

גודל הקבוצה נקבע על פי גודל הכיתה וגיל . התלמידים עובדים לבד במרכזונים

 .התלמידים

הפעילויות לקבוצות נבנות כך שתלמידים יכולים לעבוד ביחד : מעקב והערכה •

או , גם אם הם בעלי אסטרטגיות שונות וברמות מתמטיות שונותלאורך זמן 

הפעילויות הנעשות עם המורה מאפשרות . מסתכלים על הבעיה בדרכים שונות

על חולשותיהם ונקודות , לעמוד על דרכי החשיבה שלהם, להכיר כל ילד וילדה

 . על יכולת התיעוד ועוד, החוזק שלהם

. לעיתים עם יותר מפתרון אפשרי אחד, יההפעילויות מבוססות על סיטואציות בע •

המטרה של סיטואציות בעיה היא לספק לתלמידים הקשר שבו יבנו את עולם 

הגישה תומכת בפיתוח .  פעולות החשבון והיחסים שבין המספרים, המספרים

בהתאם לתפיסתם ובהתאם לשלב , אסטרטגיות שונות על ידי הלומדים

 .בנה המספריתההתפתחות בו הם נמצאים מבחינת התו
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אין הפרדה בין . יש למידה בו זמנית של כמה נושאים. ינו ספיראליההלימוד  •

כל פעם מוסיפים עוד , הפעילויות הן בשיטת הטפטוף. פעולות החשבון השונות

 . משהו בנושא

 :הערות

על אסטרטגיות חישוב , שלא הגיעו לזה לבד, בסוף כל שנה עובדים עם ילדים •

 .  לא להתחיל עם דרכי חישוב מקובלות מוקדם מדיאבל המטרה היא. שונות

 ידע �כלומר , נחשבים לידע חברתי' אלגוריתמים סטנדרטיים וכדו, לוח המאה •

שצריך לרכוש כדי להיות חלק מהחברה ולאו דווקא כי זה נחוץ כדי לעשות 

 . מתמטיקה

 
. בספרציורים . של הילד חפצים מהסביבה הטבעית: רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים  )2

, )משחק לוטו(לוח מאה ושטרות כסף מדומה , )5 שורות של 2 (10תבניות ביצים של 

ובצד הכחול רשומה ספרה ) 600(צדדיות כשבצד הצהוב רשומה הכמות -דיסקיות דו

שבלונות . ספרתיים-בעזרת דיסקיות אלו בונים מספרים רב). 6(המייצגת את הכמות 

 . טבלאות וסדרותיש הרבה עבודה עם. צורות לגיאומטריה

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

, יש תקליטור למורים שבו יש דפי תרגול נוספים. השיטה  מסתמכת בעיקר על הספר

:  חוברות העשרה2ויש , כמו כן יש לכל תלמיד חוברת תרגול .משחקים ומבחנים

 .להעמקה ולפיתוח יכולת הכללה

 
 'ג' ב' ישנם מדריכים למורה לכיתות א  ? ורההאם יש מדריך למ )4

 
עקרונות השיטה מאפשרים עבודה גם ? מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים  )5

 .יש אפשרות להתאים לתלמידים שונים פעילויות שונות. עם מתקשים וגם עם מתקדמים

 
 : התייחסות לתרגול ושינון/ התייחסות להבנה ומשמעות ) 6

 .יש חוברת תרגול לתלמיד לכל כיתה. הוא על הבנה ומשמעותבספרים  הדגש   
 
 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

מדריכה  /כמו כן מדריך. השנה מתקיימים שני ימי השתלמות בקיץ וארבעה מפגשים במהלך

 .שבועות) 6 - 4(מטעם השיטה מלווים את בית הספר אחת לכמה שבועות 

 asp.grade-program/il.co.matheducation.www://http: פרטים באתר האינטרנט

 

 ? של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8
 .' ב-ו' יש אישור לכיתות א.  כן
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