
1 בטבעיים/  משתלם בשבר �הצגת שיטת לימוד 

 ד" תשס�הצגת שיטות וחומרי לימוד להוראת מתמטיקה ביסודי 
  

 משתלם בטבעיים/ משתלם בשבר   :שם השיטה

 " חניה"הוצאת , חנה מן חיה ברג: מפיץ/ הוצאה / יצרן 

בחלק מן הכיתות חסר נושא .  יש ספרים לכל הכיתות? כיתה יש כבר ספריםועד איז

בסדרת משתלם בטבעיים יש . 'מטריה  לכיתה דבקיץ יסיימו להכין ערכת גיאו. הגיאומטריה

בסדרת משתלם בשבר הספרים . לכל כיתה ספרים לתלמיד וחוברת עבודה לתלמיד

 .  מחולקים לנושאים ולא לכיתות

 
 :עקרונות הגישה לפיה מלמדים)  1

תוך העברת האחריות ללמידה מן , עיקר הלמידה נעשה בקבוצות הטרוגניות קטנות

מבוסס על השיטה שפותחה בקבוצת המתמטיקה במכון . (התלמידהמורה אל הקבוצה ו

 ).ויצמן למדע בהוראות מתמטיקה בכיתה הטרוגנית

נותן הסבר קצר על תהליך ,  המורה פותח את השעור בצורה פרונטלית-  מבטlבשלב 

 .הלמידה שיתנהל בשעור

דיון , חקירהתוך כדי ,  הכיתה יושבת בקבוצות ועוסקת בגילוי החומר החדש�  ll בשלב 

כמעט ללא תווכו של , הקניית החומר נעשית בלמידה ישירה של התלמידים. ופעילות

 .המורה

 בשלב זה המורה מארגן את החומר שנרכש . לרשות המורה" הבמה עומדת "�lll בשלב 

מקשר את הדברים לחומר הקודם , בין הקבוצות השונות" קושר את הקצוות", בקבוצות

 .הוא נותן פורמליזציה לסיטואציה שקיבלו בנושא הנלמד.  הבאומכין את הרקע לחומר

בשלב זה יש לתלמיד . לביסוס החומר ולהעמקתו, מדורגת,  עבודה פרטנית� lV בשלב 

,  רמות קושי3  -המשימות מדורגות ל. אפשרות לקבל תמיכה מן הקבוצה או מן המורה

ית ניתנים לפי דרגות גם שיעורי הב. כך שניתן להתאים את המשימות לרמת התלמיד

 .קושי שונות

פרונטלית ופרטנית מאפשר לכל ילד ללמוד בדרך , קבוצתית: השילוב בין דרכי העבודה

 .המתאימה לו

  :ניהול הלמידה

 .לא חובה, ) שיעורים רצופים2( שעות 1.5כל שיעור נמשך 

 . פעילות קצרה במליאה לפתיחת שיעור�)  דקות10-5" (מבט. "א

באופן  , תלמידים4הילדים עובדים בקבוצות הטרוגניות של )  דקות20:( ותעבודה בקבוצ. ב

לא מתערבת ורושמת לעצמה הערות לגבי השפה , המורה מסתובבת בין הקבוצות. עצמאי

המשימות מותאמות לעבודה קבוצתית ומעוררות על פי . המתמטית שלהם ודרך חשיבתם

 . רוב דיון בין הילדים

רה מסכמת ומכלילה את מה שנעשה בקבוצות ומתקנת טעויות  המו�עבודה עם המורה . ג

 .חשיבה של הילדים
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 .לעיתים בשלב זה יש משחקים לתרגול החומר. ד

 ). רמות3לפי (עבודה יחידנית ברמה מדורגת . ד

 
 :רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים )  2

נדרש (לכל כיתה יש ערכת עזרים לתלמיד וערכת עזרים גדולים למורה להדגמה על הלוח 

בלוחיות , בלוחות פעולה, יש שימוש רב בכסף. אמצעי ההמחשה סביבתיים). לוח מגנטי

: לדוגמה( בספרים מצוירים מודלים מגוונים להמחשת כל מושג .ם ובעזרים להנדסהמספרי

או כמשבצונים   ,  חרוזים10מחרוזת סגורה של כאו  , ת פקקים בשקי10 -העשרת מוצגת כ

 ).  משבצות10של 

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

בחלק . כל הפעילויות מופיעות בספר ובחוברת העבודה. השיטה מסתמכת בעיקר על הספר

מורה על מטרות או דרכי עבודה לפעילויות מספרי הלימוד יש בתחתית כל עמוד הסבר קצר ל

 .שהוצגו באותו עמוד

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

, יעדים: כל שיעור מכיל. לכל חוברת לתלמיד יש מדריך למורה המלווה את נושאי הספר

 .הבהרות ותוספות למשימות ופתרונות, אביזרי השיעור, מבנה השיעור

הכוללים מבחנים לכל פרק , יימים דיסקטים להערכה לכל ספרי משתלם בטבעייםכמו כן ק

 .מיפוי+ ' מיפוי  ומבחן הערכה למחצית ב+ ' מבחן הערכה למחצית א, מיפוי + לימוד 

 
המשימות הפרטניות ושיעורי הבית ? מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים )  5

 . רמות קושי3  -מדורגים ל

 
על פי רוב הפעילות בקבוצה :  התייחסות לתרגול ושינון/ להבנה ומשמעות התייחסות   )6

התרגול נעשה חלקו בקבוצה . מיועדת לביסוס הבנה ומשמעות וכן העבודה עם המורה

 .ובמשחקים  ורובו בעבודה הפרטנית ובשיעורי הבית

 
 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

,           בספרי משתלם בטבעיים ' ב',  א מדריכות נשלחות לכל בתי הספר המלמדים בכיתות

בדיקת הקושי ונתינת ,  י הדגמת השיעורים"המדריכה מגיעה אחת לחודש ועוזרת למורה ע

 .יעוץ לפתרון בעיות

פתיחת ההשתלמויות מותנית במספר . במהלך השנה מתקיימות השתלמויות ברחבי הארץ

 net.bezeqint.hanaia@neto :mail -E :להמעוניינים יפנו . הנרשמים

    

 
 ?י אגף לאישור ספרי לימוד במשרד החינוך"הספרים מאושרים עהאם ) 8

 .כל הספרים מאושרים. כן    
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