
  

 

 מבוא

 .ים בבית הספר היסודירלצוותי מובגיאומטריה קורס ל  נועדושבחוברת זוהיחידות 

כך שכל צוות יכול לבחור לעצמו הפעלות מתאימות , היחידות משלבות הצעות להפעלה בבית הספר

 בהיקףמציעות הפעלה ) 6 - ו5, 4(שלוש מהיחידות , כמו כן. או בשנים הבאות, לביצוע במשך השנה

 יתוכנן והצעה למפגש ב, פרט למפגש ללימוד ודיון בנושא,  כוללותיחידות אלה.  בית ספריפרוייקטשל 

יחידות אלה מאפשרות לכל צוות לבחור באחד משלושת .  ומפגש לדיווח וסיכוםפרוייקטויאורגן ה

 שנתי שירחיב ויעשיר את הוראת הגיאומטריה בבית הספר פרוייקטהנושאים ולקיים בבית הספר 

 כזה הוא סוג העבודה הנדרש מצוות מורים פרוייקטביצוע . ויהווה התנסות רחבה של עבודת צוות

 .כסיכום לקורס

 מטרות הקורס

 . מורים למתמטיקה בבית הספרלעודד ולהדגים עבודה במסגרת צוות  �

 .לימודיםלהרחיב ידע בתחומים הקשורים לתוכנית ה �

 . לעורר מודעות לקשיים של תלמידים בנושאים הנלמדים �

 .לעודד פעילות חקר משותפת של קבוצות מורים וקבוצות תלמידים �

 .להתנסות בקריאת מאמרים ולעודד שיחזור קטעי מחקרים בכיתות �

 . ים משותפים במסגרת כיתתית ובית ספריתפרוייקטלקדם הפעלה של  �

 מבנה הקורס

שילוב עבודה נוספת להצעות  ו, מפגשים במסגרת הקורס עצמו12 -ת המיועדות ל יחידו10בחוברת 

 . של הצוותים במסגרת בית הספר

מיועדות ,  בית ספריפרוייקט היחידות המהוות הצעה ל. דקות90 -כל יחידה מותאמת למפגש של כ

ראו מבוא (מפגש להכנת הפרוייקט ומפגש לסיכומו , מפגש ללימוד ודיון בנושא, לשלושה מפגשים

 ההצעה היא לקיים את המפגש השני והשלישי רק בנושא שנבחר כפרוייקט בית ).6 -ו, 5, 4ליחידות 

 .ספרי

תיאור של , חומרים ועזרים נדרשים, מקורות, בכל אחת מעשר היחידות מפורטות מטרות היחידה

. לך המפגשותיאור מפורט של מה) הכולל הצעות למסגרת הזמן המיועדת לכל חלק(מבנה המפגש 

דפים , דפי נקודות, כרטיסיות(מופיעים חומרים הדרושים להפעלה , המצורפים לכל יחידה, בנספחים

 .)'פריסות נדרשות וכו, לצילום על שקפים

המשער הגיאומטרי או ( בו מופיעות בניות בעזרת תוכנה של גיאומטריה דינאמית CDלחוברת מצורף 

(Geometry Inventorהעוסקת בריצופים5הפעלה במסגרת יחידה  הבניות מיועדות ל . 

ניתן לשאול את הסרטונים .  יש הצעה להקרנת סרטון המתאים לנושא10 וביחידה 9ביחידה , כמו כן

 . ה"פסגמרכזי הב

 




