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 .יש בעיה לקן וגורו הקנגורואים

הקפיצות של הצמד לא מתבצעות ממש לפי 

בכל פעם שהוא הבעיה של קן היא ש. התוכניות 

. מרחק הקפיצה הקודמתקופץ הוא מגיע למחצית 

אך הוא מגיע בכל קפיצה , גורו עם בעיה דומה

 12קן וגורו קפצו . לשליש מרחק הקפיצה הקודמת

 . שונהבקפיצתם הרא' מ

 

קונגו מתחיל מקפיצה של , לעומתם
2
וממשיך '  מ1

וקופץ בכל פעם 
2
. יותר מהקפיצה הקודמת שלו'  מ1

בקפיצה . הבעיה של גורונגו היא התעייפות יתר

 9, בקפיצה הבאה',  מ10הראשונה שלו הוא קופץ 

לו כח יותר עד שאין , וכן הלאה'  מ8כ "אח', מ

� לזוז 

. למרות הכל הם התעקשו לערוך תחרות ביניהם. חבורת הקנגורואים שלנו ממש מתוסכלת

 ? וק ומתי מי יגיע הכי רח

 

 

 

 ?מי ינצח? מה דעתך 

 .תארו באקסל את מהלך הקפיצות של כל אחד מהחבורה 

 . הציגו את הדרך בגרפים בעזרת האקסל 

            ? מה גיליתם 

  .   ? אם צדקתםה 

  קןקןקןקן

גורוגורוגורוגורו

  קונגוקונגוקונגוקונגו

גורונגוגורונגוגורונגוגורונגו

מחצית מחצית מחצית מחצית 
    הדרךהדרךהדרךהדרך

שליש שליש שליש שליש 
    הדרךהדרךהדרךהדרך

 יותר יותר יותר יותר1111
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         :   הסבירו את התוצאות    

             

        ? מי הכי מאוכזב מהתוצאות לדעתך 

            ? למה 

              

 

הציע � שהיה בטוח שהניצחון בידיו עד ש, גורונגו המאוכזב, לאחר התחרות הראשונה

 . תחרות הוגנת יותר לדעתו

 . הצהיר גורונגו" הוא המנצח'  מ55מי שיגיע ראשון לקו ה "

 

       ? למה גורונגו הציע את מה שהציע 

             

 

 : הרחבה
 .עיזרו לגורו ולקן להשיג את קונגו וגורונגו 

  ? איך הייתם משנים את קצב ההתקדמות שלהם כך שישיגו את גורונגו 

             

              

 

 :מוש בכתהשי 
 

 :ת ו הגאומטריותהילדים יצרו את הסדר 
      12, 6, 3,�.    
      12, 4, 1.333, �. 

 :ואת הסדרות החשבוניות
      1, 1.5, 2, �. 
      10, 9, 8, �. 

 .ות הסדרמים מצטברים של ליצירת סכוסחאותויכניסו נו
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 : עזרה 

 ?מה נמצא מאחורי המספרים 
 ת הגליון הנוסחאות שבונות א

 :נראות כך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :נקודות חשובות ללמידה 

 .ן ככל שמתקדמים בהותהסדרכל אחת מהילדים יצטרכו לגלות מה קורה לסכום  
היא בניגוד לידוע להם על , שואף לגבולשל חלק מהסדרות העובדה שהסכום  

 סדרות 
 .כמו בדוגמא של קונגו, שסכומם גדל ככל שהן מתקדמות

 


