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  המחלקה להוראת המדעים

  

  אוגדני פעילויות מתמטיות לתלמידים מתקדמים

   חלק שלישי וחלק רביעי

 דניםהאוג. שני האוגדנים מכילים פעילויות העמקה

, קבוע וזמין למורה ולתלמידים, נותנים מענה שיטתי

 כנית הלימודים החדשה נושאי הלימוד של תפי- על

בהיקף דומה למשקלו היחסי ', ד-'במתמטיקה לכיתות ג

  . יותרהברמה גבוה אך, של כל נושא בתכנית הלימודים

  .האוגדנים מלווים במדריך למורה המובא בתקליטור

  

  

  

  

  

   :ים ומבצעיםחושב, משוחחים

   אוסף משימות ביצוע

תלמידי ל משימות ביצוע במתמטיקה ל זה מכיאוסף

 הישגי כתהמשימות מיועדות להער .'ו-'כיתות א

 כדי,  כל משימה בנויה בצורה מדורגת.התלמידים

בכל . שר לתלמידים לעבוד בהתאם ליכולתםלאפ

משימה מתבקשים התלמידים לבצע פעולות המחייבות 

  .רפלקציה וכישורים של עבודת צוות, תהליכי חשיבה

      

   אוגדן פעילויות בנושא יחס

דות ללמידה ראשונית של מושג  יחי5רצף של  באוגדן

יחידה שישית המכילה ארבע פעילויות נוספות  והיחס

  .לשלבים מתקדמים

ן משלבות שימוש בכלים חלק,  פעילויות29ביחידות 

וא המתאר בתחילת כל יחידה מופיע מב. טכנולוגיים

 ואת המטרות ,חים שבהאת המונ, את מטרות היחידה

  .הספציפיות של כל פעילות או שיעור

  . והדרכה למורהעילות מכילה חומר לתלמידכל פ

 

  



 

   אוגדן פעילויות חקר מתמטי

  :פעילויות המאורגנות בשלושה מקבצים באוגדן

  ויות חקר בנושא גופים גיאומטרייםפעיל• 

  חשיפה ראשונית למושגים מתמטיים• 

  .שילוב נושאים ומושגים מתמטיים• 

כל פעילות מכילה חומר . בכל מקבץ שש פעילויות

  .לתלמידים והדרכה למורה

 

   I  פעילויות העמקה–משימות 

 להעמקהויות מתמטיות פעיל 34 לתלמיד  בחוברת

 .מספרים שליליים ו פעולות החשבון:נושאיםב

סות על מושגים ונושאים מתמטיים הפעילויות מבוס

  .הכלולים בתכנית הלימודים

הפעילויות מדריכות את התלמידים לחשוב ולהעמיק 

 דרכן מכירים אסטרטגיות מגוונות ;בנושאים אלה

מוצאים חוקיות בתהליך או במצב , לפתרון בעיות

החוברת מיועדת לתלמידים בעלי יכולת   .נתון ועוד

  .מתמטית גבוהה

  .ה במדריך למורההחוברת מלוו

 

    פעילויות חקר וגילוי–משימות ואתגרים 

  :פעילויות שני סוגימכילה לתלמיד החוברת 

יועדות לעבודה בכיתה  הממשימות חקר וגילוי 20• 

מציאת קשרים ב ועוסקות, תלמידים או עם קבוצת

ובמציאת , חקירת נושאים הנדסייםב, מספריים

  .הקשרים בין עולם המספרים ובין ההנדס

 המיועדים לעבודה במסגרת אתגרים שבועיים 30• 

  .גמישה וללא הנחיית מורה

  .החוברת מלווה במדריך למורה

 

  :רכישת חומרי הלמידה

  הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד - תרבות לעם

  61570אביב -תל, 57001. ד.ת, 17אלפא -רחוב בית
 03-5622707: פקס, 03-5622727:  טלפון

 


