
  מספר קוביות במבנים–מושג הנפח : 6יחידה , קורס לצוותי מורים, גיאומטריה 100

 

   הבית ספריתשל ההפעלהתכנון והכנה : 2מפגש 

 

 בנייה של מושג הנפח אצל תלמידים וסוגי שגיאות של תלמידים

 

  

 הכנת פעילות בית ספרית

 

 

  דקות90

   

 

 :לכל מורה

 )3נספח מ ("עידוד ההתפתחות של מודלים מנטאליים הולמים": הראיון עם קרן

  :לכל צוות

 ספרי לימוד שונים העוסקים בנפח �

 ) 3נספח " ( קוביות מלבנייםמציאת מספר קוביות במבני"המאמר תרגום  �

 גישה לאינטרנט �

 ערכה של קוביות �

 קוביות מתחברות �

 גליונות בריסטול �

 

 

 ) דקות20( דיון במליאה –ראיון עם קרן :  מבוא .1

 ) דקות50( עבודה בצוותים –איסוף ותכנון פעילויות לכיתות  .2

 ) דקות20(צגה של הצוותים במליאה ה .3
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הנושא שבמידה ו 6 -ו, 5, 4עו את כל המפגשים הראשונים ביחידות מפגש זה מתבצע לאחר שהמורים בצ

 .נבחר כנושא להפעלה בית ספרית "מושג הנפח"

 
 ) דקות20( דיון במליאה –ראיון עם קרן :  מבוא .1

בקטע זה של המאמר מתואר ראיון עם . 1כמבוא לפעילות זו אפשר להביא קטע מהמאמר שנזכר במפגש 

לבין , ניתן לדון בקשר בין המטלה וההתמודדות של קרן עם המטלות, ת הראיוןלאחר קריא. תלמידה בשם קרן

 . ספירת הקוביות בה עסקו במפגש הראשון ביחידה זו

 
 ) דקות50 ( עבודה בצוותים–איסוף ותכנון פעילויות לכיתות  .2

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

יכין את החומרים , ת המפגש הזה יתכנן צוות המורים של בית הספר את הפעילויות לכיתות השונותבמסגר

, כדאי לתכנן יותר משיעור אחד בכל כיתה המפעילה את הנושא. הנדרשים ויקבע לוח זמנים לביצוע הפרוייקט

 .לא יהיה ניתן להבחין בשינוי בתפיסת המושג לאחר שיעור בודדשמאחר 

 .עות לפעילויות בשכבות השונות ולדרך בה יתועדו הפעילויותלהלן מספר הצ

 :  יעסקו במילוי תיבות בגדלים שונים' ב-ו' כיתות אתלמידי 

ותיבות מתאימות מבריסטול שיוכנו מראש והן  מ" ס3התלמידים יקבלו קוביות שגודל מקצוען לפחות  �

אפשר להכין קופסאות שיתאימו ,  קוביות30אם בוחרים בנפח של .   קוביות כאלה30,  למשל,יכולות להכיל

 . רטוטסכמודגם ב

 

 

 

 

 

אלא גם את , לא רק את מיקום הצלעות,  ניתן לשנות, קוביות24אם בוחרים בתיבות היכולות להכיל 

 3x3x4 - ו 2x2x6אורכיהן וליצור תיבות שונות שאורכי צלעותיהן 

 : למשל1ות שלהן בשני המקרים אפשר ליצור תיבות נוספות שאחת מאורכי הצלע

 
וכמה שכבות ) "קומה"(לאחר המילוי של תיבה ירשמו התלמידים על גבי התיבה כמה קוביות בכל שכבה 

 .   לא כדאי לבקש רישום של מספר השורות ומספר הקוביות בכל שורה'ב -ו' אבכיתות . בתיבה) "קומות"(

, קופסאות שהכילו מצרכי מזון, יםקופסאות נעלי:  מהבית קופסאות ריקות שהן תיבותיביאוהתלמידים  �

 .'קופסאות צעצועים וכו

אפשר גם  .נכנסות בכל קופסה ואחר כך לבדוק) שלמות(בכיתה יתבקשו התלמידים לאמוד כמה קוביות 

 הקבוצה . מסוימת ואחר בודקיםהכשכל קבוצת תלמידים מציעה אומדן לקופס, לעשות מרתון אומדן

 .את התוצאות שהתקבלו אפשר לרשום על הקופסאות. ודהשאומדנה היה הקרוב ביותר זוכה בנק

 .או בהתאם לתפקידן/הקופסאות שהובאו ימוינו בהתאם לנפחן ו
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 . יוצגו בכיתה או במסגרת תצוגה בית ספרית, עם המידע שנרשם עליהן, התיבות והקופסאות �

 

 נפח על פי פריסות נתונות ןבאומד יעסקו גם הם במילוי תיבות בגדלים שונים ובנוסף ' ד-ו' כיתות גתלמידי 

 . כמוצע במאמר

מ ותיבות מתאימות מבריסטול שיוכנו מראש והן " ס2התלמידים יכולים להשתמש בקוביות שגודל מקצוען  �

 .   ב-ו' בדומה להצעה הראשונה לכיתות א, יכולות להכיל מספר נתון של קוביות

 : קוביות למשל12  - מהתלמידים יבנו מקוביות מתחברות את כל התיבות שניתן לבנות �

1x1x12     2x2x3    1x2x6     1x3x4      

אלא רק בנייה של תיבות , אפשר גם לבחור במספר גדול יותר של קוביות ולא לבקש בנייה של כל התיבות

  .שונות ואחר כך לאסוף ולמצוא את כל התיבות האפשריות

אפשר להציג פריסות של תיבות עם חלוקה למשבצות , כפי שמוצע במאמר �

ולבקש ) רטוטסכמו זו שב, למשל(  לקוביות שברשות התלמידיםותהמתאימ

 להדביק את ,אחר כך לקפל, מהתלמידים לקבוע כמה קוביות ייכנסו בכל תיבה

 .הפריסה ולבדוק

לבקש מהתלמידים :   למשל. של תיבותאפשר להביא דגמים הממחישים מימדים, בדומה למוצע במאמר �

 אחר כך להשלים את בניית התיבה לפי הדגם ,לקבוע כמה קוביות תהיינה בתיבה לכשתושלם בנייתה

 . ולבדוק את הקביעה הראשונית

 בקוביות שגודל ןניתן לבקש מהתלמידים להביא קופסאות מהבית לאמוד את תכולת'  ב-ו' כמו בכיתות א �

 ביחידה של נפח הקופסאותולבקש אומדן של מ "ס 1להביא קוביות שאורך מקצוען אפשר גם . מ" ס2צלען 

 .ניתן לבקש מהתלמידים לחפש בין התיבות שהובאו לכיתה תיבות שהן קוביות, כמו כן. ק"סמ

 .כדאי להסתכל במאמר ולבדוק אם יש בו הצעות למשימות נוספות המתאימות לכיתות אלה �

 .ת הכיתה או במסגרת של תצוגה בית ספריתכל המוצגים יאספו ויוצגו במסגר �

פותחים את האתר ההולנדי ויוצרים פעילויות מתאימות שיעשו שימוש : פעילות באמצעות האינטרנט �

ביישומון השני . Houses with height numbers או ביישומון Building Housesבבנייה ביישומון 

 .  קוביות בהתאם"חימנ"והמחשב המשתמש קובע על הלוח משמאל היכן לשים את הקוביות 

 

    .אנגלית  -             כשיפתח האתר יש להקיש על wisweb/nl.uu.fi.www: הכתובת של האתר היא

      .               להקיש על   יש overview of wisweb-applets כשיפתח הדף                  אחר כך על

 :מתוך הרשימה בדף שיפתח הקישו על 

  

 

 : או על

 

 

יאמדו ויחשבו נפח של ,  יחקרו את מספר התיבות שניתן לבנות ממספר נתון של קוביות' ו-ו' כיתות התלמידי 

 ). ליטר(ק "ק ודצמ"תיבה ביחידות סטנדרטיות של סמ
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, למשל. פר נתון של קוביות מתחברותהתלמידים יבנו מקוביות מתחברות את כל התיבות האפשריות ממס �

            : קוביות60  -מ

1x2x30     3x4x5    2x5x6    2x3x10    2x2x15  1x6x10    1x5x12    1x4x15 1x3x20  

מספר שונה של קוביות לחקירה וכל קבוצה תתעד את ממצאיה באופנים יקבלו קבוצות שונות שרצוי 

 : דוגמת הפריסות המופיעות במאמר,ותרטוט פריססבוהשונות  בצילומים של התיבות  כמו,שונים

 

 

 

 

 :באמצעות מבנים הממחישים את מימדי התיבהאו 

 

 

 

 

 

ימדדו את מקצועותיהן ויחשבו את נפחן ביחידות מקובלות , התלמידים יביאו מהבית קופסאות שהן תיבות �

 . ק וליטר"של סמ

 .ימות נוספות המתאימות לכיתות אלהכדאי להסתכל במאמר ולבדוק אם יש בו הצעות למש �

 פותחים את האתר ההולנדי ויוצרים פעילויות :' ד-ו' כמוצע לכיתות ג אינטרנטהבאמצעות  תיולויפע �

 ' הוראות לפתיחת האתר בעמוד הקודם בהצעות לכיתות ג. מתאימות העושות שימוש בבנייה ביישומים

 .' ד-ו
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 : בטבלהנסכם את ההצעות לפעילויות בכיתות השונות

 

 כיתה                     

 נושא

 ו –ה   ד–ג   ב–א 

  √ √ מילוי תיבות

  √ √ מיון

 √ √ √ איסוף

 √ √ √ אומדן נפח

 √ √  מפריסה לנפח

 √ √  חקר מספר תיבות

 √   יחידות מידה של נפח

 √ √  עבודה במחשב

 √ √ √ הכנת תצוגה

 

  הפרוייקט הבית ספרילסיכוםהצעות 

i.  קט הבית ספרי ניתן לבנות תערוכה או מרכז למידה ולהציג בהם את כל המוצגים יביצוע הפרויבמהלך

תיבות , תיבות מהסביבה: ניתן להציג לפי כיתות או לפי נושאים.  הפעילותמהלךשנבנו והובאו לכיתות ב

המרכז . ' וכותיבות שנבנו מפריסות, שהוכנו למילוי ונפחן נמדד בעזרת קוביות או בעזרת יחידות מקובלות

אפשר גם להביא . יכינו לתלמידי הכיתות הנמוכות יותר' ו' יכול לשלב גם פעילויות שתלמידי כיתות ה

ל ולאפשר לתלמידים לענות על "לפתוח אותו באתר ההולנדי הנ, לתצוגה מחשב עם קישור לאינטרנט

או לבנות , ועותיה נתוניםלבנות תיבה שאורכי מקצ, למשל. שאלות שונות שיוצגו בכרטיסיות ליד המחשב

 .' קוביות וכו16או שתי תיבות שבשתיהן יחד ,  קוביות12שתי תיבות שונות שבכל אחת 

 .תלמידים או בין הכיתות בבית הספרתחרות בין אפשר גם לקיים 

 
ii. מעבירים , בכל כיתה בה הועברה משימת ההכנה ובה נלמד את הנושא באמצעות הפעילויות המתוכננות

 .ים האלה את המטלה שהוצגה בתחילת היחידה או מטלה אחרת מאותו סוגלאחר השיעור

 
אם אינם מעבירים פעילויות .  חשוב לתכנן כך שכל המורים בצוות יהיו מעורבים בפעילות הזו:הערה

   .בהפעלה בכיתות ובבניית התצוגה, בכיתותיהם יעזרו בהכנת המשימות

 
 ) דקות20(הצגה של הצוותים במליאה  .3

מקיימים דיון במליאה במהלכו מציגים את , ם העבודה של תכנון הפרוייקט הבית ספרי בצוותיםלאחר סיו

 .או פותחו ומעבירים פעילויות בין הצוותים, הפעילויות שנבחרו


