
1  מתמטיקה יסודית-הצגת שיטת לימוד 

 ד" תשס�הצגת שיטות וחומרי לימוד להוראת מתמטיקה ביסודי 
 

 )סינגפור(מתמטיקה יסודית :  שם השיטה

 העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל: מפיץ/ הוצאה / יצרן 

 2לכל כיתה יש . 'בשנה הבאה יצא לכיתה ד. 'עד כתה ג  ?  כיתה יש כבר ספריםועד איז

 . חוברות עבודה לתלמיד2 -ב לווהשכל אחד מהם  מ, ספרי כיתה

 
 : עקרונות הגישה לפיה מלמדים )1

 יציאה מן המוחשי  •

 מוחשי         ציורי        מופשט: מעבר דרך שלושה שלבים •

 דגש על משמעות הפעולות •

 דקויות של משמעות •

 העקרונות מגיעים מהילד •

 הימנעות מקיבוע •

 דגש על עקרונות מתמטיים נכונים •

 .כולל חשיפה מוקדמת למושגיםה, לימוד ספיראלי •

 .כל הילדים יושבים כשפניהם אל הלוח ואל המורה. השיעור הוא פרונטלי •

 
, שימוש באצבעות. של הילד חפצים מהסביבה הטבעית: רצויים/ עזרי ההוראה הנחוצים  )2

מהדקים , ערכה של גופים גיאומטריים. לוח מחיק אישי לכל ילד, עפרונות צבעוניים, ציורים

 ) אורךלמדידת(

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

יש פעילויות המתחילות מספר הכיתה ויש פעילויות . השיטה אינה מסתמכת רק על הספר

יצירת , תרגול בכתב בעזרת לוח מחיק,  ציורים חשבוניים, הצגות חשבוניות: ללא הספר

 .סיפורים חשבוניים
 
יש מדריכים למורה עד כיתה ? האם יש מדריך למורה ומה יש בו שאין בחוברת לתלמיד )4

יש בהם גם . יש בהם הנחיות מפורטות להקניית הנושאים עם ובלי החוברות לתלמיד.  'ג

 . פיתוח יכולת להתמצאות במרחב בהקשר למתמטיקה, בנושאים כמו, הרחבות

 

עקב ,  פי ההתנסות בשנתיים אלועל? מתקדמים/ האם ואיזה מענה יש למתקשים  )5

למתקדמים יש מענה ביצירת . העבודה במוחש וההמללה הרבה  אין בעיות של מתקשים

ולא לרוץ (הסיפורים החשבוניים ויש לתת להם חומרים נוספים מחוץ לחוברות הלימוד 

 ).בחוברת
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 : התייחסות לתרגול ושינון/ התייחסות להבנה ומשמעות ) 6

בחוברות לתלמיד ובפעילויות בכיתה . הוא על הבנת משמעות הפעולותבספרי הכיתה הדגש 

 .הדגש הוא על שינון ותרגול

 
 ?האם יש השתלמויות ותמיכה) 7

  ובהנחיה בבתי) ם ימי3מתקיימות השתלמויות בנות  בקיץ(התכנית מלווה בהשתלמויות מורים 

 .הספר במהלך השנה

 html.index/il.org.ifma.www://http: פרטים באתר האינטרנט

 

 ? של משרד החינוך" גף לאישור ספרי לימוד"י ה"האם החומרים מאושרים ע) 8
 .' ג�'  בכיתות א   השיטה אושרה כתוכנית ניסוי
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