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 פות ותנאים לריצוףחקר צורות מרצ: ריצופים

 

  

  בנושא ריצופיםהכנת פעילות בית ספרית

 

 

  דקות90

 

 

 ספרהלכל צוות בית 

 ימוש במפגש ללימוד הנושא ריצופיםכל החומרים בהם נעשה ש �

 ")הנדסיותפלא צורות " (התאמת פעילויות לכיתותלם לניסוי וערכה של אריחים צבעוניי �

 עפרונות צבעוניים �

 )2נספח (מ לפחות ודפי משולשים "ס 1ע של דפי משבצות בגודל צל �

 גישה לאינטרנט �

 

 

במידה , 6 - ו5, 4פעילות זו מתבצעת לאחר שהמורים בצעו את שלושת המפגשים הראשונים ביחידות 

  .ספרהבית בהנושא ריצופים נבחר כנושא להפעלה ש

 :נביא כאן שתי אפשרויות להפעלה בית ספרית

 . לכל הכיתותהפעלה כפרוייקט בית ספרי משותף .1

 .  ניתן לשלב בו הפעלות בכל כיתות בית הספר,אם הנושא נבחר כפרוייקט בית ספרי שנתי

יכין את החומרים ,  יתכנן צוות המורים של בית הספר את הפעילויות לכיתות השונותמפגש זהבמסגרת 

 .הנדרשים ויקבע לוח זמנים לביצוע הפרוייקט
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 : השונותלהלן מספר הצעות לפעילויות בשכבות

לשם כך ניתן .  יעסקו בריצוף בעזרת משולשים שווי צלעות ובריצוף בעזרת מלבנים' ב-ו' כיתות אתלמידי 

פלא צורות , למשל (שהם משולשים שווי צלעות להשתמש בכל ערכה המכילה אריחים מלבניים ואריחים

 . )הנדסיות

דף . יקו אותם בצבעים על דפי משולשיםהתלמידים ייצרו ריצופים צבעוניים ממשולשים שווי צלעות ויעת �

 .2לשים כאלה לצילום מצורף כנספח של משו

 . התלמידים ייצרו ריצופים צבעוניים ממלבנים ויעתיקו אותם בצבעים על דפי המשבצות �

 לדפים םהתלמידים יחפשו ריצופים מלבניים שונים במדרכות שליד ביתם או בבית הספר וינסו להעתיק �

 . משובצים

ניתן ) רטוט על דפים משובצים ומשולשיםס אמצעותידי הדבקת האריחים והן ב-הן על(ם שנוצרו מהריצופי �

 .כחלק מתצוגה בית ספריתאת הריצופים או להציג , ליצור תצוגה בכיתה

 

 : ממשולשיםריצופיםיבנו '  ד-ו' כיתות ג תלמידי

,  מחומשים משוכללים,ריבועים, תמשולשים שווי צלעו: התלמידים ינסו ליצור ריצופים ממצולעים משוכללים �

 . משושים משוכללים ומתומנים משוכללים

ריצופים ממצולעים משוכללים ויעתיקו אותם על דפי המשולשים או , התלמידים יחפשו בסביבה ובאינטרנט �

 .דפי משבצות

 .' ד-ו' כיתות גתלמידי מתאימות גם ל'  ב-ו' כיתות אתלמידי חלק מהפעילויות שהוצעו ל �

 .המתאימות לכיתות האלהמשימות , "סדנא ללימוד הנושאים ריצופים" בדפי העבודה דוק אם ישניתן לב �

 .הכנת תצוגה �

 

 כולל החקירה 1 שבנספח "סדנא ללימוד הנושא ריצופים"דפי העבודה יבצעו את '  ו-ו' כיתות התלמידי 

 .המתמטית

משושים משוכללים ויסבירו מעים ווריבמ, במהלך הסדנא ייצרו התלמידים ריצופים ממשולשים משוכללים �

. 6 -מדוע לא ניתן ליצור ריצופים ממחומשים משוכללים ומכל מצולע משוכלל שמספר צלעותיו גדול מ

המחשב והבניות .  כי ניתן ליצור ריצופים באמצעות כל משולש ובאמצעות מרובעים שונים,התלמידים יגלו

למידים להיווכח ולהסביר כיצד ניתן ליצור ריצוף המצורפות לדפי הפעילות של הסדנא יכולים לעזור לת

 .כשהאריח הבסיסי הוא משולש שונה צלעות או מרובע וכיצד ליצור ריצופים נוספים

 . ריצופים ממצולעים ויעתיקו אותם על דפים מתאימים) על מדרכות או בכיכרות(התלמידים יחפשו בסביבה  �

 .ונים ובאינטרנטעיתב, התלמידים יחפשו תמונות של ריצופים בספרים �

 .' ו-ו' כיתות התלמידי מתאימות גם ל'  ד-ו' כיתות גתלמידי חלק מהפעילויות שהוצעו ל �

. Tessalationsאו " ריצופים"ולהקיש  Google,  למשל,ניתן לחפש דרך מנוע חיפוש: חיפוש באינטרנט �

ס לצורך תצוגה את להעתיק ריצופים פשוטים ולהדפי, למצוא מהי יחידת הבסיס בריצופים המופעים שם

 .הריצופים המורכבים

 .הכנת תצוגה �

 



 

 ריצופים: 5יחידה , ורס לצוותי מוריםק, גיאומטריה 86

 

 √ : הבאהנסכם את ההצעות לפעילויות בכיתות השונות בטבלה

כיתה
 

 נושא

  ב–א 
מלבנים ומשולשים 

 שווי צלעות

  ד–ג 
 מצולעים משוכללים

 ו –ה 
 ,מצולעים משוכללים

משולשים ומרובעים כלשהם

 √ √ √ יצירת ריצופים

 √  √ זיהוי ומיון

 √ √ √ חיפוש בסביבה

 √ √ √ העתקת ריצופים

 √   חיפוש בספרים 

 √ √  חיפוש באינטרנט

 √ √ √ הכנת תצוגה

 

 הצעות לסיכום הפרוייקט הבית ספרי

ולהציג בהם את כל המוצגים שנבנו , קט הבית ספרי ניתן לבנות תערוכה או מרכז למידהיבמהלך ביצוע הפרוי

 :מרכז יכול לשלב גם פעילויות שתלמידים יצרו עבור חבריהםה. והובאו לכיתות בזמן הפעילות

 . נתוןסרטוטבניית ריצוף מאריחים על סמך  �

 . ריצוף הנתון בתמונה או הבנוי מאריחים צבעונייםסרטוט �

 .הכנת אריחים מיוחדים וחקירה האם ניתן לבנות ריצופים באמצעותם �

 .לפי כתובות נתונות, חיפוש של ריצופים באינטרנט �

  

 :ן הצעות המזמנות גם שיתוף הוריםלהל

 .ושל עבודותיהם תלמידים עובדים במצלמה של תיעוד �

 .והצגתה בפני תלמידים בכיתות אחרות, הכנת מצגת של עבודת תלמידים בכיתות �

 . בין הכיתות בבית הספרוהוריהם תלמידים שלתחרות  �

 

  קבוצות לימוד בפרוייקט במספר כיתות או .2

את הפעילות במפגש ' אפשר לבצע עם תלמידי כיתה ו, רוייקט משותף לכל הכיתותבמידה והנושא לא נבחר כפ

הפעילות מתבצעת בדומה לפעילות שביצעו המורים ). 1נספח " (סדנא ללימוד הנושא ריצופים: "הראשון

 .) שיעורים3 – 2יש להקדיש לנושא . ( ובסיכום אפשר להציג את הריצופים בתצוגההמפגש הראשון

לאחר סיום הבנייה .  פעילות זו במסגרת חוג מתמטיקה או חוג המשלב מתמטיקה ויצירהאפשר גם לבצע

  ולהכיןלתלמידים בכיתות נמוכות יותר) פאזלים(פים יוהחקירה המתמטית ניתן להציע לתלמידים ליצור תצר

 . וחוברת צבעונית בה יוצגו כל המוצרים

כל המוצרים שנוצרו במהלך הלימוד ובה יתבקשו להכין תערוכה בה יוצגו  ניתן גם, בסיכום פעילות כזו

כולל מתן ,  חבריהם שביצעו את הפעילותידי-עלבצע פעילויות שחוברו ל, שלא השתתפו בפעילות, תלמידים

 .תשובות לשאלות המתייחסות לריצופים אפשריים ובלתי אפשריים


