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  התכנית פשוט חשבון 
  

 פשוט חשבון  :שם השיטה

   ר מיכאל קורן"ד  :ייעוץ מתמטי     נברגיר רותי שטי"ד  :ייעוץ מדעי ופדגוגי

  כנרת בית הוצאה לאור: מפיץ/ הוצאה / יצרן 

  

   'ועד כיתה   ?עד איזה כיתה יש כבר ספרים

   .י משרד החינוך" מאושרים ע'ו -'אכל הכיתות הספרים ל

  מדריך למורה+  אישית לכל תלמיד ערכת אביזרים+ ים לכל שכבת גיל רספ 3

  

  :עקרונות הגישה לפיה מלמדים) 1

  כך שניתן , הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה

   –ה "כנית הלימודים במתמטיקה תשסלסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי ת

  .במהלך שנת הלימודים

 .פיתוח חשיבה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד •

  . לקראת הישגים גבוהים   דגש על משמעות והבנה ופיתוח תובנה מתמטית

  פרים עשרוניים עם הבנה סשברים ומ, לימוד נושאים מתמטיים כמו מבנה עשורי   

 . ופיתוח תובנה משמעותית   

 . לנושא לימודיגם כפתיחה , פתרון בעיות מילוליות מגוונות •

 .הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקרכל עידוד  •

 .שימוש מגוון באמצעי המחשה וייצוגים •

 .החשיבה שלהםעידוד ילדים לפתור בדרכים מגוונות לפי דרגת התפתחות  •

 . ת להכיר את דרכי החשיבה של הילדים ולהשתמש בידע זה בתהליך ההוראה/המורה לומד •

  .פעילויות מתמטיות לכל החגים. יום ולנושאים רלוונטיים לילדים- מצבי יוםקישור ל •

  . הילדים לפתח ביטחון עצמי ביכולתם ללמוד מתמטיקהכלעידוד  •

 , הצעות לפתיחות שיעור.  הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור •

   ת חשיבה ותרגול מגווןות הכוללות משימות הדורשוחווייתיפעילויות , לדיון מתמטי    

 . דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים. הצעות לשיעורי בית, שיעורהלמהלך     

 .סבלנית וסובלנית, טיפוח אקלים כיתה עם אוירה מעודדת •

  עידוד , פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב,תקשורת מתמטיתפיתוח  •

 .דוד שיח מתמטיעי ,רפלקציה ויכולת תיעוד   
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  .  החל מכתה א–מציאת חוקיות והכללות : פיתוח יכולת הכללה וחשיבה אלגברית •

  .בכל שליש שנה מסיימים שליש מחומר הלימוד. פרקי הנדסה משולבים בספרים •

  מגוון תוך שימוש חווייתי ולימוד , פעילויות ורעיונות בהנדסה המעודדות הבנה משמעותית   

  .בעזרים רבים   

  

   :הול הלמידהני

    :לדוגמה  . ולתכנון שיעורמוצעות דרכים שונות להוראהובספר התלמיד במדריך למורה 

פ " פעילויות חווייתיות המפתחות יכולת חישוב בע–)  דקות15 - 10( פתיחת שיעור במליאה. א

או דיון ברעיונות , או למידת חומר חדש, תוך דגש על פיתוח תובנה מתמטית, ואומדנה

  .או מתן הסברים איך לבצע את הפעילויות שבספר, מתמטיים

אחת מדרכי ) וחלק גם בנמוכות(בכיתות הגבוהות . הצעות למגוון דרכים להפעיל את הכיתה .ב

  העבודה היא לתת בעיה מילולית או מטלה אחרת בתחילת השיעור ולתת לילדים לפתור בזוגות 

  בספר מוצעות פעילויות . הרעיונות שעוליםאו באופן עצמאי ולנהל דיון כיתתי בדרכי הפתרונות ו

רבות להפעלה עצמית של התלמידים או בזוגות גם במשימות של פיתוח חשיבה וגם בתרגול 

    .מגוון

אחוז גבוה יותר מוצע לכך בכיתות . יש עידוד גם לעבודה בקבוצות קטנות והערכה חלופית

  :הנמוכות ופחות בכיתות הגבוהות

ויתר ילדי הכיתה עובדים באופן )  דקות15-20(ה אחת עם המורה קבוצ :עבודה בקבוצות. ג

 ועובדת כל מורה יכולה להספיק בשיעור לעבוד עם קבוצה או שתי קבוצות. עצמאי מתוך הספר

בעבודה בקבוצה הילדים מקבלים בעיות מילוליות או מטלות . יום בסבב עם קבוצה אחרת

המורה עוקבת ומסייעת לפי . נראית להםמאתגרות אחרות אותן הם מתבקשים לפתור בדרך ה

גם המורה מתעדת לעצמה את דרכי . הצורך והילדים מתעדים את עבודתם ודנים עליה בקבוצה

  .העבודה של כל ילד

   

לאחר שכל הקבוצות סיימו לפתור את הבעיות באותו שבוע  דיון  עם כל הכיתהניתן גם לנהל . ג

ונות לפתרון הבעיות ויאפשר לילדים ללמוד זה הדיון יעסוק באסטרטגיות ש. בקבוצת המורה

   .מזה ולשפר את האסטרטגיות שלהם

  

  :רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים ) 2

מצולעים צבעוניים : כגון המחשה אמצעים אישית לכל תלמיד הכוללת עזריערכת  �

 רצועות ללימוד ,כרטיסי תרגול ללימוד עובדות היסוד בעל פה,  שברים ועוד,להנדסה

 10- לבני, לוח מאה ,עשר-לוח ,פריסות גופים, ק ללימוד נפח"קוביות סמ, מצולעים

, לוחות משחק, עשרוניים ואחוזים, עזרים לשברים, )מאות ואלפים,  עשרות,יחידות(

  . לכל כתה בהתאם לנושאים הנלמדים בה ועודקוביות משחק
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 כמו יומיים- גם בעזרים יוםמשתמשים , בנוסף לאמצעי ההמחשה שבערכת העזרים �

  .' וכוקופסאות ממוחזרות ללימוד גופים, שקיות פקקים של עשרות, פקקים

 ', וכו,  מספריםיציררצועות ו,  בציוריםות של אמצעי המחשהוד המחשמבספרי הלי �

 .דפי גזירה ייחודיים ועוד    

 

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

  איך לנהל שיחות מתמטיות ואיך כדאי , במדריך למורה יש הצעות רבות איך לפתוח שיעורים     

  פעילויות , יש הצעות נוספות לפעילויות בנוסף לספר אם בקבוצות קטנות. לבנות נושא חדש     

  .מרכזונים ועוד, משחקים, בזוגות     

  ?ברת לתלמידהאם יש מדריך למורה ומה יש בו שאין בחו) 4

  :במדריך למורה יש

 . והצעות לתכנון שיעורים,הצעות לפתיחת שיעור �

  . דוגמת תכנית עבודה ובה פריסת הפרקים בספר בהתאמה לתכנית הלימודים �

  .  איך לנהל דיון, יש התייחסות לדרכי פתרון של ילדים והצעות איך לעזור לילדים �

  .  הצעות נוספות לתרגול ולמשימות אתגר �

 . לריכוז תוצאות וניתוחןמחוונים וטבלאות פריסה ,מבחנים �

  

יש דגש על פיתוח הבנה ודרך הצגה פשוטה של  ?מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים ) 5

  .ברור והגיוני, הלימוד הוא פשוט. רעיונות מתמטיים תוך שימוש באמצעי המחשה מתאימים

   

  ודרכי פתרון ייחודיות וקשיים של ילדים יש מגוון הצעות בספר ובמדריך גם להבין דרכי פתרון 

הדגש על . לעזור לתלמידים מתקשיםושמאפשרים למורה להיענות בצורה מתאימה של ילדים 

מאפשר לכל תלמיד לפעול , דרכי פתרון מגוונות ועל שימוש במגוון אמצעי המחשה וייצוגים

  . בדרך בה הפתרון ברור ומשמעותי ולחוות הצלחה

מאפשר למורה להכיר לעומק , )לפחות לפעמים(ל גם בקבוצות קטנות פעומורה להעידוד ל

  הילדים מקבלים מדבקות , בעבודה בקבוצה קטנה. חשיבת כל ילד ולהתאים את התיווך לילד

  למורה יש זמן לעזור . תלמידים שמסיימים מהר מקבלים שאלה נוספת. עם שאלות מילוליות

   .לילד מתקשה בקבוצה

 הילדים לפתור ויש משימות של כלמות אתגר רבות אותן מעודדים את בספרי הלימוד יש משי

  .  כמו כן יש גם פעילויות בחירה לפי שיקול דעת המורה.אתגר מיוחד המיועדות למתקדמים

עור מאפשרות עיסוק בתחומי מספרים מתקדמים יותר ופיתוח רעיונות יפעילויות תחילת שגם 

  . מתמטיים ברמה גבוהה
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  :  התייחסות לתרגול ושינון/ להבנה ומשמעות התייחסות ) 6

, לאורך כל פרקי הלימוד יש דגש מיוחד על הוראת הנושאים תוך כדי הבנה ומתן משמעות

  . מטלות חקר ופיתוח חשיבה לצד פיתוח מיומנויות יסוד, תובנה

 בקבוצה ובדיון המסכם מיועדות לביסוס הבנה, הפעילויות הנעשות עם המורה בפתיחת השיעור

י התלמידים "הפעילויות הנעשות ע. ומשמעות ולעידוד חישובים בעל פה לצד רכישת דרכי חישוב

  .באופן עצמי מיועדות גם לפיתוח חשיבה מתמטית וגם לתרגול ושינון וביסוס מיומנויות יסוד

  .   בעל פה היסודהאישית כוללת כרטיסים אישיים לכל ילד לשינון עובדותהעזרים ערכת 

  

  ? השתלמות ותמיכההאם יש)  7

  . והדרכה בתוך בתי הספר,     יש השתלמויות בקיץ

      03-6344977  :אפשר לפנות לעדנה בהוצאת כנרתבנושא תמיכה  לפרטים    

  0524-207351או לנייד .  255שלוחה     

  

  ?של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8

   .על ידי משרד החינוך מאושרים 'ועד '  אהספר היסודי כיתותהספרים לכל בית , כן

  

  


