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 ת בכיתות לפני המפגשי נעש–ות הכנה ליפע

 ) דקות30(ה יחידנית ודיון בצוות  עבוד–מיון וניתוח תשובות תלמידים  .1

 ) דקות50( דיון במליאה –ניתוח שגיאות והשוואת תוצאות  .2

 ) דקות10(סיכום  .3

 

 ה בכיתות ואיסוף תשובות תלמידיםהעברת משימ): לפני המפגש(פעילות הכנה 

  את המשימה המופיעה להלן ללא כל הדגמה,ר בכיתתה או בקבוצת תלמידיםמבקשים מכל מורה להעבי

 )  .1דף המשימה לתלמיד מופיע בנספח . ( למפגש הבא את עבודות התלמידיםולהביא

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכה ידי-עלהמאמר תורגם לעברית . המשימה לקוחה מתוך המאמר ששמו מצוין במקורות בתחילת היחידה*

 .3ומופיע כאן כנספח http://mathcenter-k6.haifa.ac.il  : מתפרסם באתר מרכז המורים בחיפההמאמר .סגליס

 

  נחיות להפעלת משימת ההכנה בכיתותה

או לתלמידי כיתות , אפשר לתת לכל התלמידים של אחת הכיתות. נותנים לכל תלמיד את דף המשימה �

 . דפי משימות פתורים20 -כו רצוי שבידי כל מורה יהי. או לקבוצה של תלמידים, שונות

 כמה .מבנה מקוביות קטנותסרטוט של לפניכם : "אפשר להציג את המשימה בפני התלמידים באופן הבא �

המטרה . אין צורך להוסיף הסברים מכל סוג שהוא ,בשלב זה" ?קוביות דרושות לבניית המבנה המסורטט

 .א כל הדרכהשל פעילות זו לנתח תשובות של תלמידים שפתרו משימה זו לל

 .להביא למפגש את עבודות התלמידים �

 

 *הקוביות מספר מציאת
 אישית עבודה
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 ) דקות30( עבודה יחידנית ודיון בצוות – מיון וניתוח תשובות של תלמידים .1

 . מבקשים מכל מורה למיין את תשובות תלמידיה �

חלק מהן ממיינות את . המיון הראשוני של רוב המורות הוא לתשובות נכונות ותשובות שאינן נכונות

 . פי מספר הקוביות שמצאו התלמידים-גויות עלהתשובות הש

 .המלווה בנימוק שגוי, חשוב להפנות את תשומת לב המורות שתיתכן תשובה נכונה מספרית

 אם תלמידים בכיתות גבוהות יותר טועים פחות מתלמידים ותובודק, עובדות במסגרת הצוות ותמורה �

 . בכיתות הנמוכות

כלומר לזהות סוגים ,  לאפיין את שגיאות התלמידיםותהמור מבקשים מ,כהמשך של העבודה בקבוצות �

 . שונים של שגיאות ואת המקור של כל שגיאה

 

 ) דקות50( דיון במליאה –השוואת תוצאות וניתוח שגיאות  .2

 מיועדים לדיון והם מבוססים על תשובות מעבודות תלמידים בארץ ועל המאמר 2בנספח  השקפים המצורפים

 . סביר להניח שתשובות דומות יתקבלו גם אצל המורים המשתתפים. לקוחה המשימהממנו ששנזכר במקורות 

 תנה גם ילבקש מהמורים להסביר את מקור השגיאה ולבדוק האם התשובה נ, אפשר להציג את השקפים

תשובות ,  מבקשים מהמורים להוסיף, לאחר הדיון באמצעות השקפים,במקרה זה. התלמידים בכיתתם ידי-על

 . התלמידים שנבדקו בכיתותיהםידי-עלתנו ישנ

רוב התשובות . פי המיון שנעשה בחלק הראשון של הפעילות-תשובות של התלמידים עלה מהתחילאפשר גם ל

 .והדיון בתשובות יכול להיעשות בדומה לדיון המוצע להלן, ודאי יתאימו לדוגמאות המובאות בשקפים

 

 הצעות לדיון באמצעות השקפים

 33  התשובה:1שקף 

 : פעלו על פי האסטרטגיה הבאה)'כיתה דמ( ואיילה )'כיתה גמ(לי יג

או , רטוט תוך התעלמות מהקוביות שאינן נראות וכולל ספירה כפולהס את הקוביות הנראות בו ספרשניהם

 .  (33=12+9+12)משולשת של אותה קובייה אם היא נראית על פאות שונות

בדוגמה הבאה ספירה מוטעית , למשל. מתוך אסטרטגיה שגויה זו להגיע לתשובה נכונה גם שניתן ,כדאי לציין

 . 2x3x6=36:  תוביל לתוצאה זהה למספר הקוביות במבנה(36=12+6+18)כזו 
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  72 התשובה :2שקף 

 הם). 6( במספר הפאות והקוביות הנראות על אחת הפאות וכפלספרו את  )'כיתה ומ(ושגב ) 'כיתה גמ(קרן 

 54הגיע גם לתשובה לניתן בדרך זו . 12x6 -ולכן הגיעו ל) או מלמעלה(ות מלפנים ספרו את מספר הקובי

       9x6= 54.: כאשר סופרים את מספר הקוביות הנראות על הפאה הצדדית

  66 התשובה :3שקף 

 מתוך מחשבה שלכל 2 - בו וכפל(33) הקוביות הנראות בסרטוט  אתוספר) 'המכיתה (ונוף ) 'מכיתה ב(עינב 

ומספר הקוביות שניתן לספור בה זהה למספר הקוביות בפאה , יש פאה מקבילה שאינה נראית בסרטוטפאה 

 .הנראית

 68 התשובה :4שקף 

  זיהו,אך בנוסף,  קוביות66 ,3 בשקף ספרו באופן דומה לספירה שהודגמה) 'מכיתה ו(וראם ) 'מכיתה ד(רינת 

 . נמצאות בתוך המבנהה קוביות נסתרות 2 קיימותש

 36התשובה : 5 שקף

 .וכך הגיעו לתוצאה הנכונה" שכבות"ספרו ) 'מכיתה ו(ונוי ) 'מכיתה ב(שמרית 

 . כדאי להמחיש זאת באמצעות קוביות מתחברות.6שקף ב המודגמים אופנים בשניאפשר לבצע ספירה כזו 

 .  מאפשר דיון במסקנות הנובעות מתוצאות הבדיקה ומהניתוח בעזרת השקפים:7שקף 

 

 ) דקות10(במליאה  –סיכום  .3

שתלמידים בגילים שונים משתמשים ) וגם במהלך הדיון באמצעות השקפים(המורים ודאי נוכחו בכיתותיהם 

 .באסטרטגיות דומות

 .תלמידים רבים צעירים ומבוגרים אינם מצליחים לבצע בהצלחה פעילויות המחייבות ראייה מרחבית, ואכן

די סרטוט של תיבה הבנויה מקוביות ושואלים כמה קוביות כאשר מראים לתלמידים בגיל בית הספר היסו

רטוט דו סמקבלים תשובות המעידות על חוסר יכולת לזהות מבנה תלת מימדי מתוך , דרושות לבניית התיבה

 : מימדי

 .רטוטסיש הסופרים רק את הקוביות הנראות ב -

רטוט ואת אלה סות הנראות ב כלומר את הקובי–יש הסופרים את כל הקוביות שניתן לראותן מחוץ למבנה  -

 .אך אינם סופרים קוביות הנסתרות בתוך המבנה, שייראו אם נסתובב סביב המבנה

 .יש הסופרים קוביות המופיעות על יותר מפאה אחת יותר מפעם אחת -

 כי גם תלמידים שלמדו את נושא הנפח מבחינה פורמלית ויודעים להשתמש בנוסחאות לחישובי ,כדאי לציין

ידיעת הנוסחה אינה מבטיחה ספירה נכונה של קוביות , כלומר.  דומהןפים שונים שוגים באופנפח של גו

 . והבנה משמעותית של מושג הנפחרטוט של תיבהסב

 .3מאמר המופיע כאן בנספח , שהווה בסיס למפגשבסיכום המפגש כדאי להציע למורים לקרוא את המאמר 


