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העשרת השליטה בעובדות החיבור והחיסור 

 בעזרת משחקים

Enriching Addition and Subtraction Fact Mastery through Games 

 Gina Kling -ו Jennifer M. Bay-Williams מאת:

 Teaching children mathematics, November 2014, Vol. 21, Issue 4  הופיע ב:

 

 

במשחקים השתמשו הינה התפתחותית.  בסיסיות בשטףהיכולת לשלוף עובדות 

הנמוכות להתקדם לתלמידים בכיתות לסייע  על מנתרכישת אסטרטגיות ב המתמקדים

 לקראת שטף חישובי.

 

-הלימוד של "עובדות יסוד", כלומר, חיבור, חיסור, כפל וחילוק של קומבינציות מספרים חד

 ספרתיים, עומד כבר זמן רב במוקד לימוד המתמטיקה בבית הספר היסודי. 

האינסופיים, המבחנים הקצובים בזמן, ואת רגילים את השלמת דפי התרבים מאתנו זוכרים 

כרטיסי משחק הזיכרון המתמטי הנערמים כשניסינו ל"התמקצע" בעובדות הבסיסיות הללו 

ההמלצות ( 2אורך שלושים השנים האחרונות, להמחקר שנערך ( 1על פי אולם, כילדים. 

-( לגבי שיטות יעילות להוראת מתמטיקה, וNCTM, 2014מהמדריך "מעקרונות לפעולות" )

 the Common Core Stateתקני הליבה במתמטיקה )המטרות לתלמידים שנוסחו ב( 3

Standards for Mathematics (CCSSM) (CCSSI 2010),קיימת גישה שונה לגמרי ,) 

גישה יעילה . המפתח להגדלת המעורבות והצלחת התלמידיםטומנת בחובה הבטחה לאשר 

שעוברים תלמידים כשהם לומדים את  ,שלבי ההתקדמותהבנת א הולהוראת עובדות היסוד 

העובדות הבסיסיות, וכן ההכרה באופן שבו השימוש בתרגול 

משמעותי יכול לעזור לתלמידים להתמקצע בעובדות היסוד 

(Van de Walle, Karp, & Bay-Williams, 2013) . נדגים

שני היבטים אלו טמונים בשימוש אסטרטגי  כיצד שךמהב

 במשחקים.
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 הבנת השלבים בלמידת עובדות יסוד

גמיש של המתאים והיעיל, היישום להגדרה כ" נתעובדות יסוד ניתב הרהיטות בשליטה

. השטף בשליטה בעובדות היסוד הינו היבט חיוני בבקיאות המתמטית" מיומנויות חישוב

(Baroody 2006, p. 22) .Baroody  ים אותם תלמידהבאים, שלבים ת השלושאת מתאר

 : עובדותחייבים לעבור כשהם מתמקצעים בקבוצה מסויימת של 

  או הדמיית פעולות אלו מניית הכל או מניית המשך למציאת התשובה: 1שלב .

 את רופתמניית המספרים כדי לאחר תמיכה במעקב לדוגמה, שימוש באצבעות כ

 .5+  7התרגיל  ? = 

  לצורך מתן  אסטרטגיות חשיבה המבוססות על עובדות יסוד ידועותשימוש ב :2שלב

חמש ועוד חמש שווה עשר, בה "חשיהעל ידי  5+  7פתרון התרגיל , . למשלתשובות

 ם עשרה".ועוד שניים ייתן את התשובה שתי

  מה השאלה " ןבהינת. למשל, באופן יעיל תשובותהתמקצעות או הפקת  :3שלב

את  תלומר "שתים עשרה" ולהסביר, "אני פשוט יודע העשוי ילדה? 5+7 -מתקבל מ

 זה".

תלמידים  ותומעביר ,נימהשלב השמתעלמות לרוב  ת ללמידת עובדות היסודומסורתיגישות 

ל עובדות על פה שבחיסור לשינון וזכירה יבור והתחלתיות עם חת ומושגייות במהירות מהתנסו

. משחק זיכרון, מבחנים המוגבלים בזמן ועודכרטיסי בעזרת עזרים שונים כמו  דרך תרגול

לא  יםתלמידאם ה, תאפשריהינה שלישי הראשון לשלב השלב התלמידים מהלמרות שדחיפת 

את התשובה הם יתקשו לשחזר למציאת עובדות יסוד,  ותיעיל אסטרטגיות חשיבה ופיתח

יותר מאפשרת לשלב השלישי  המשכית. בניגוד לכך, גישה במידה ושכחו את מה ששיננו

יוצרים, משתפים, בעת שתלמידים  ,להתפתח מתוך התנסויות משמעותיות בשלב השני

בדות בהן הם כבר אסטרטגיות יעילות למציאת עובדות לא ידועות מתוך עוב נסיםמעריכים ומת

התנסות אשר אלא  ,התנסות מתמטית עשירה יותר איננה רקשל גישה זו התוצאה  שולטים.

 Baroody, 2006; Brownell & Chazal, 1935; Carpenter) דורלישטף פרוצביסוס חיונית ל

& Moser, 1984; Henry & Brown, 2008ולהישגים גבוהים יותר של התלמידים ) 

(Thornton, 1978, 1990; Steinberg, 1985).  

באופן הדומה לשלב מתואר  כיתה ג' גן עד מתלמידי  CCSSM -ציפיות העל פי  שטףהמונח 

לדוגמה, בכיתה א', ציפיות ה  , וכדבר השונה מאוטומטיות.Baroodyבמסגרת שהציע  2

CCSSM  :10 -שטף בחיבור ובחיסור בתחום ה הדגמת, 20 -חיבור וחיסור בתחום ההן ,

, פירוק אחד המחוברים והשלמה לעשר יצירת עשרת,שימוש באסטרטגיות כמו ספירת המשך, 
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  בעל ערך ידועתרגיל שווה ערך קל יותר או  ויצירתשימוש בקשר שבין החיבור והחיסור 

(CCSSI 2010, 1.OA.C.6.) 

חיבור שטף ב" דורש OA.B.2.2 סטנדרטמתקדמים לקראת התמקצעות. ילדים , בכיתה ב'

שלוף לתוך שימוש באסטרטגיות מנטליות. לקראת סוף כיתה ב' יש  20 -ובחיסור בתחום ה

בין  בדרישה לב לאבחנה נשיםספרתיים". -את כל הסכומים של שני מספרים חד מהזיכרון

 ר לצדאש ,(Know from memory) מזיכרון שלוףבין הביטוי לל( fluency) שטףהמילה 

מזהה  CCSSM -מעידים על כך שה, OA.C.6.1 -אפשריות בהאסטרטגיות ההפרטים לגבי 

לפני שמצפים לאוטומטיות  2את החשיבות במתן אפשרות לתלמידים להתקדם דרך שלב 

 (. 3בעובדות היסוד )שלב 

שתלמידיהם רכשו את האסטרטגיות הנדרשות לשליטה  להיות בטוחיםכיצד מורים יכולים 

למידה מפורשת של האסטרטגיות אין משמעותה למידה של אסטרטגיה ספציפית ? 2בשלב 

 ת אסטרטגימה כזו נוטלת את החשיבה לתלמידים להשתמש בה. גיש מתן הוראהואח"כ 

תלמידים בקרב ולזכור. למעשה,  ובמקום זאת מוסיפה עוד פריט שעל התלמיד לשנן החשיבה

שהוא דות בסיסיות, הודגם חוש למספרים אסטרטגיות של זכירת עובת ומודגש ות בהןבכית

תלמידים שמוריהם לא נשענו על אסטרטגיות שינון באופן מוגבר פחות מפותח מאשר בקרב 

((Henry & Brown, 2008 .משמעה תמיכה בחשיבתו של  הוראה מפורשת של אסטרטגיות

שאילת התלמיד לגבי האסטרטגיה בה ישתמש בסיטואציה נתונה. המפתח  כוללתהתלמיד, 

שיעזרו להם הוא לעזור לתלמידים לראות את האפשרויות ואז לאפשר להם לבחור אסטרטגיות 

המצאה קראו לגישה זו van Galen (2003 ) -ו Gravemeijerמנייה.  ללאלהגיע לפתרון 

 המנטליותמכיוון שתלמידים לא ישתמשו בכל האסטרטגיות  (guided inventionמונחית )

(reasoning strategies ,ללא הנחייה כלשהי. לסיכום ) תהליך זה אורך זמן, לעיתים יותר זמן

יכולים לעבור ארבעה שיעורים עד ממה שאנחנו חושבים שהוא אמור לקחת. לדוגמה, שניים 

המנטליות עליהן שוחחו בכיתה יפנימו את האסטרטגיות אכן לפני שרוב התלמידים 

(Steinberg, 1985).  הזדמנויות לתלמידים להתאמן בבחירת אסטרטגיות יכולות להתרחש

ינו המשמעותי"  תרגולאופן מלא. "בלאפשר לילדים להתאמן יש במגוון רחב של סביבות, אבל 

 בעובדות. השטףהתפתחות במפתח מרכיב 

 

 משמעותי תרגול

ההתפתחותית של  ותאת הרמומכבד המשלב  ,לתרגול משמעותילתלמידים הזדמנויות מתן 

תלמידים המתקדמים על פי תקני הליבה המשותפים ללימודי , הינו הכרחי עבור התלמידים
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תרגול משמעותי של עובדות ל. כיתה ב'מצופים מתלמידי גן עד  אשר  (CCSSM)המתמטיקה 

 ומשחקים. אחת 1עשרת-מסגרתשימוש בבעיות סיפוריות,  כגוןשונות,  צורות

 

 Everyday Mathematicsלמשל, ] לימוד מבוססות מחקר, לבית הספר היסודיתכנית מספר 

4 (Bell et al., 2015) ו- Investigations in Number, Data, and Space ,(Russell et al. 

, לעיתים כתחליף למשימות שגרתיות שימוש במשחקיםנשענות באופן משמעותי על , (2008

בהערכת  תרגול. לא ניתן להמעיטכדי לעודד מעורבות של תלמידים ב בשימוש נייר ועפרון,

 פגשנו לעיתים קרובותב, -בכיתות א בעבודה עם תלמידים .משחקים כאלהמהתלהבות הילדים 

לתרגול ממוקד אשר תם הזמן! ניתן לעצב משחקים עצור את המשחק, כל רבואשר סתלמידים 

. ל העובדות בפעולת חשבון מסוימת(עובדות( או לתרגול כללי )כשל  מקבץ מסויים)

שלבים הלאורך  תלמידים לקדםמשתמשים במשחקים כאלו יכולות לעזור  ןהאסטרטגיות בה

במהלך משחק, אפשר לצפות בילדים ולראיין ילדים בנפרד, . עידוד שטף בשליטה בעובדותל

. (Kling & Bay-Williams, 2014) שלבי ההתפתחותהתקדמותם לאורך  לעקוב אחר על מנת

אשר תוך החלפת הצורך במבחנים מוגבלים בזמן,  מספקות מידע טוב יותר הערכה אלוצורות 

 ,משחקיםנתמקד ב בהמשך המאמר .(Boaler, 2014)על הילדים  יכולים להשפיע באופן שלילי

לעבר דרישות מעלים מוטיבציה ומסייעים לילדים צעירים להתקדם בשלושת השלבים אשר 

 .לשליטה בעובדות החיבור והחיסור (ccssm)תקני הליבה המשותפים ללימודי המתמטיקה 

  

                                                           
יכולים להיות ריקים או מלאים  בטבלה. התאים 2X5מלבנית בגודל  טבלה( הינה frame-A tenעשר )-מסגרת 1

 .)הערת המתרגמות( 1-10בסמלים כמו נקודות המייצגים את המספרים מ 
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יה" ומשחק יהגבוה בקוב המספרבהמשך מפורטים תיאורים קצרים למשחק "

ר 2(Bell et al., 2015"הטלה וסיכום" )
יו
א

 
1

 

  יהיהגבוה בקוב המספר .א

הראשון מטיל קוביות משחק רגילות. לאחר שהשחקן משחקים על פי התור, בכל פעם מטילים שתי 
  .ה(י)המספר הגבוה בקובי את שתי הקוביות שלו, הוא מזהה מי הקובייה בעלת הערך הגבוה יותר

יה השנייה )בעלת הערך הנמוך ייה שזיהה כמו שהיא, ומטיל שוב את הקוביהוא משאיר את הקוב
הקובייה הראשונה למציאת הסכום המתקבל משתי הוא מבצע מניית המשך מיותר(. בשלב זה, 

את הסכום המתקבל. השחקן השני חוזר על אותו התהליך. המשחק נמשך  רושםהקוביות. הוא 
 ככל שהזמן מאפשר.

 
 הטלה וסיכום .ב

עמודות, כל עמודה מצוינת  11תלמידים מתחילים עם טבלה בת ניתן לשחק במשחק לבד או בזוג. 
בהמשך וטבלה ריקה  טבלה חלקית ראו שורות ) 8עמודה לפחות בכל  4-14באחד המספרים 

  (.1בנספח 
ה הראשונה הינה רגילה, עליה מצוירות נקודות יהקובי. בעלות שש פאות קוביות 2מטילים  ילדיםה

התלמידים . 8עד  3ה רשומות הספרות ייה השניי. על הקוב6עד  1המסמלות את הספרות 
ה )המספרית עליה ילחשב את סכום הקוביות באופן הבא: יש להתחיל בקובייה השני מתבקשים

בשלב זה, . ימוש בנקודות שעל הקובייה הרגילהתוך ש מניית המשך( ולבצע 3-8רשומות הספרות 
המשחק נמשך עד בתא הריק הראשון בטבלה, בטור המתאים לסכום שהתקבל.  Xיש לסמן 

 .להשבטב שמשלימים את אחת העמודות
 
 
 טבלת המשחק .ג

 

                                                           
הורחב במהלך התרגום מאנגלית לעברית בכדי להבהיר את מהלך המשחקים  1תיאור המשחקים שבאיור  2

 מעט יותר.
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 2לשלב  1מעבר משלב 

היא המעבר  ילדיםהשליטה בעובדות היסוד אצל  שטףאבן דרך משמעותית בהתפתחות 

אסטרטגיית בגיל הגן או בתחילת כיתה א'.  מעבר זה מתרחש לרוב ממניית הכל למניית המשך.

 CCSSI) של כיתה א'  OA.C.6.1 אסטרטגיה הראשונה בסטנדרטספירת ההמשך הינה ה

אבן דרך משמעותית  לכבד את חשיבות היות אסטרטגיית מניית ההמשך. למרות שיש (2010

אמץ אותה, מצאנו ששני משחקים מסייעים או לככזו אין להכריח את הילדים להשתמש ים, לילד

.א., 1איור )ראו ה" י"המספר הגבוה בקוביהמשך. במשחק מניית  עברקלות תלמידים ל קדםל

Bell et al., 2015 ,) מספר ושמירת הקובייה בעלת ה הטלת שתי קוביותבילדים מתחילים

בעלת הערך הנמוך יותר ומחשבים את יה יאת הקובשוב הם מטילים  אחר כךיותר.  דולהג

לא קובייה הראשונה ערך במכיוון שה .ניית המשך מהקובייה הראשונהסכום הקוביות על ידי מ

לחשב  במטרהלמניית הכל כתחליף משחק מעודד תלמידים למנות מניית המשך , ההשתנה

 Bell.ב., 1איור )הטלה וסיכום גם באמצעות המשחק נתמכת  . מיומנות זואת סכום הקוביות

et al., 2015 ,8עד  3מספרים שפאותיה מסומנות במטילים קובייה אחת  ילדים(. במשחק זה 

לאחר הטלת . 1-6המסמלות את הספרות  דות הרגילותהנקוה אחרת, עליה מסומנות יוקובי

ה יהקוביות, על התלמידים לחשב את סכום הקוביות במניית המשך כשהם מתחילים מהקובי

ילדים יש מספר להתחיל ממנו, הם יכולים למנות מניית . מכיוון של3-8עליה רשומות הספרות 

הם יכולים לתעד את משך, בהתוך שימוש בנקודות שבקובייה הרגילה. באופן טבעי המשך 

 ניתן להדגישבמהלך המשחק, (. .ג.1איור )ראו  בטבלה הנתונההסכומים במקומות המתאימים 

למה החלטת להתחיל ת כמו: "על ידי שאילת שאלועוד יותר, את אסטרטגיית מניית המשך 

בעזרת ילדים הרגילים למניית הכל יכולים לכן, מחמש? למה לא היית צריך למנות את אלה?"  

 לאמץ את אסטרטגיית מניית ההמשך.עדין עידוד המשחקים, לקבל 

 

 2פיתוח אסטרטגיות בשלב 

י תשמקדות בחיבור וחיסור מתעובדות המשמשות לעידוד שטף של האסטרטגיות המרכזיות 

כאשר  וצירופים של עשר. חיבור מספרים זהים )"דאבל"(קבוצות עיקריות של עובדות: 

כל עובדה  גזור מהן, הם מסוגלים לבשתי קבוצות מפתח אלה לשלוטלומדים  יםתלמידה

 -הצירופים של עשר מהדהד בנושא . (Kling, 2011 ראולהרחבה בנושא זה ) מאתגרת אחרת

CCSSM  1 -מתוך האסטרטגיות המזוהות בכשתי אסטרטגיות.OA.C.6 השימוש .

"פירוק מספר לגורמים המובילים לעשר",  -עשר" ו יוצריםנקראות "באסטרטגיות אלו, אשר 

ספרי לימוד רבים מלמדים . באופן רהוט של עשר בצירופיםדורש מהתלמידים לשלוט 
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אלו, ומיד לאחר מכן, מצפים לשטף בשליפת העובדות. לדוגמה, ניתן למצוא בספרי אסטרטגיות 

מספר עם  העוסק בחיבור של מספרים זהים ועוד אחד )חיבור שלפרק הלימוד לכיתה א' 

המספר העוקב אחריו(, מיד לאחר פרק העוסק בחיבור של מספרים זהים )"דאבל"(. דוגמה 

אחרת היא הופעה של פרק העוסק ביצירת עשר מיד לאחר פרק העוסק בצירופים של עשר. 

אולם, תלמידים חייבים ללמוד לשלוט בשטף באסטרטגיות הבסיסיות של חיבור מספרים זהים 

לכן במטרה ליצירת עובדות חיבור וחיסור אחרות.  טרם השימוש בהם שר,ושל צירופים של ע

לספק לתלמידים הזדמנויות רבות לתרגול חיבור מספרים זהים ויצירת צירופים של עשר, חשוב 

 לפני שמצפים מהם להשתמש באסטרטגיות אלו לצורך אסטרטגיות אחרות. 

אימון בצירופים של עשר ראשית,  .עבור פרקטיקה מעין זומשחקים מסוימים הוכחו כיעילים 

. (Tens go fish( )Russell et al., 2008"עשרות יוצאות לדוג" )ניתן לערוך בעזרת המשחק 

ילדים נהנים לשחק במשחק, שהינו כלי משמעותי ללימוד צירופים של עשר )ראו הנחיות 

א', אשר נאבקו  , במחקר ניסויי בו השתתפו שמונה תלמידי כיתה(. לדוגמה.א.2למשחק באיור 

דקות של עבודה עם  30לושה סטים בני שאחרי ש Kling הלהתקדם מעבר למנייה, מצא

ומשחק ב"עשרות יוצאות לדוג", אחוז  (2שוליים   , ראו הערתten-frames" )העשר טבלאות"

 בעל פה עלה מאפס אחוז לחמישים אחוזים.  4+6ל גיהילדים שפתרו את התר

(" מאפשר תרגול של חיבור מספרים זהים Double it) המשחק "חיבור מספרים זהים

(Russell et al., 2008) המשחק מספק לתלמידים הבנייה, בעזרתה יכולים לתרגל את .

מידי , אשר שיחקו כיתה א' תלמידי 38.ג(. בראיון עם 2 -.ב ו2פעולת החיבור )ראו תרשים 

ו באופן המלא ביותר הילדים שלטש Kling המצא במשחק "חיבור מספרים זהים",פעם 

?", תלמידים 18=9+9כאשר נשאלו "איך אתם יודעים ש  .מספרים זהיםשל חיבור עובדות ב

שונים ענו, "זכרתי שקיבלתי את התרגיל במשחק ששיחקנו". ניתן לקרוא פרטים נוספים על 

שני המשחקים, כמו גם דרכים משמעותיות ומעוררות עניין לתרגל חיבור של מספרים זהים 

(. תלמידים כמו אלו המתוארים למעלה, אשר 2011) Klingשל  הרופים של עשר, במאמרוצי

עסוק צירופים של עשר, מוכנים להתחיל לשולטים בעובדות חיבור המספרים הזהים וב

 .3לעבר שלב  2בעובדות חיבור וחיסור אחרות. כלומר, הם מוכנים להמשיך להתקדם משלב 
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  (Tens Go Fish" )יוצאות לדוג עשרות"תיאורים קצר למשחק להלן 

(Russell et al., 2008): ר
יו
א

 
2 

א
 

  עשרות יוצאות לדוג .א

 Goלדוג )ומשחקים אותו כמו שמשחקים את המשחק לך  ,משתתפים 2-4 זהו משחק ל

Fish) ,עשר. לדוגמה, לחפש צירופים של ילדים על ה, אך במקום לחפש כרטיסים תואמים

הוא ישאל משתתף אחר, "האם יש לך  ,בידו 4 עליו כתובה הספרה כרטיס מחזיקאם ילד 

6"? 

ילדים  .3(1אס=) 9עד  2ו  ,אסיש להשתמש בחפיסת קלפי משחק רגילה או בקלפי מספרים, 

יך לשלוף קלפים נוספים לפי הצורך )שליפת הקלף נעשית כשאין לשחקן השני יכולים להמש

ממשיך כל עוד לא השתמשו המשחק . 4קלף המתאים כצירוף המשלים את הקלף לעשר(

 צירופי המספריםיש לעודד את הילדים לתעד את התרגילים של בכל הקלפים שבחפיסה. 

 שמצאו.

 

 

  

                                                           
, תרגמנו את 0. מכיוון שלא ברור האם ישנו קלף שערכו 10-ת הקלפים אסעל פי המאמר, המשחק מכיל א 3

. ניתן לנהוג כך או כך, תוך התייחסות למשמעות 9-ההנחיות כך שחפיסת הקלפים מכילה את הקלפים אס
 . )הערת המתרגמות( ולתפקיד שלו בהקשר המדובר 10-ו 0הוספת הצירוף 

כאשר שחקנית שואלת שחקנית אחרת, "האם יש לך את הקלף..?" המשחק "לך לדוג" הינו משחק רביעיות,  4

יה את הקלף המתאים. במקרה הזה, על השחקנית השואלת יעונים לה "לכי לדוג" כאשר אין לשחקנית השנ
 . )הערת המתרגמות( לקחת קלף מהקופה
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 (Double It" )חיבור מספרים זהים"קצר למשחק  תיאורלהלן 

(Russell et al., 2008): 
ר
יו
א

 
2 

ב
 

 חיבור מספרים זהים .ב

 19בטבלת המשחק יש  ראו למטה(.) בטבלהתלמידים מתחילים את המשחק תוך שימוש 
 . ניתן לשחק במשחק בזוגות או ביחידים. 2-20ושמונה שורות. בכל עמודה מספר בין  עמודות

 
-1קלף מחפיסת קלפים המכילה את המספרים בתורו לוקח  במהלך המשחק, כל תלמיד

החפיסה  נשלף מןש)לחבר עם עצמו(  יםיבשת להכפיל את המספר ים צריכים. התלמיד105
משחק נמשך עד שאחת העמודות את התוצאה בעמודה המתאימה בטבלה. ה ולכתוב
 .מלאה

 

                   

                
 

   

                   

                   

                   

                   

                   

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
 

                                                           
ומכיוון שהטבלה  ,0. מכיוון שלא ברור האם ישנו קלף שערכו 10-0על פי המאמר, המשחק מכיל את הקלפים  5

בלבד.  1-10בלבד, תרגמנו את ההנחיות כך שחפיסת הקלפים מכילה את הקלפים  2-20מכילה את המספרים 
 )הערת המתרגמות(.  0 -ניתן לנהוג כך או כך, תוך התייחסות למשמעות הוספת ה
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 3לשלב  2המעבר משלב 

תשובה לבעיית חיבור או חיסור. את ה לדעת""פשוט  יםמתחיל יםהוא כאשר תלמיד 3שלב 

פעולה  הוא שינוןה. איננו דומה לשינוןזיכרון הדעת מתוך היא של CCSSM -אבחנה חשובה ב

( עד 2משימוש נרחב באסטרטגיות )שלב  לנבועיכולה מוד בעל פה ואילו ידיעה מזיכרון של לי

 (.3, כך שהוא פשוט יודע אותה )שלב על בוריה מכיר את העובדה שהתלמיד

מגיעים להבנת עובדות מסוימות  אלא משננים, אל באופן מעשי ובאופן תיאורטי, מתמטיקאים

אינו מצפה מתלמידים לשלוף באופן  CCSSM -שלמרות  .שרלוונטיים לעבודתם םואלגוריתמי

מוקדם  3שלב יעברו ל(, תלמידים OA.B.2.2אוטומטי עובדות חיבור וחיסור עד לסוף כיתה ב' ) 

ממוקד יכול  תרגול ,לעילקבוצות מסוימות של עובדות. כפי שדנו יותר מזה, כשהם מחזיקים ב

עשר ם של ולצירופי לחיבור מספרים זהיםבכל הקשור  יאוטומטלשלוט באופן לעודד תלמידים 

עובדות ד באופן אוטומטי תרגול כללי יכול לספק הזדמנויות לתלמידים ללמוכבר בכיתה א'. 

אחרות. הפיכת חשיבת התלמידים למפורשת עבורם, תוך כדי משחק, הינה היבט הכרחי 

כדי לשמור ומלץ לשאול את השאלות הבאות, מת התרגול למשמעותי מבחינה מתמטית. להפיכ

 :התרגול בזמןאת המיקוד באסטרטגיה בה משתמשים 

 ?באיזו אסטרטגית חשיבה השתמשת בכדי להגיע לתשובה 

 ?האם ניתן להשתמש באסטרטגיה אחרת 

Kling  מצאה כי המשחק

"חיבור מספרים זהים" עוזר 

לתלמידים לפתח שליטה 

אוטומטית בעובדות חיבור 

 מספרים זהים.
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 ?האם ישנה עובדה שיכולה לעזור לך לפתור את הבעיה 

שאלות אלו עוזרות לתלמידים להתמקד בחשיבות שבשימוש באסטרטגיות חשיבה. השאלות 

 משמשות גם כמקור נתונים עשיר להערכה. 

( תומכים בתרגול Bell et al., 2015"לערום על ידי חיסור" ) -"לערום על ידי חיבור" והמשחקים 

חקן הופך שני קלפים כללי. משחקים אלו דומים למשחק הקלפים "מלחמה", מלבד זה שכל ש

ומוצא את הסכום או ההפרש שלהם. השחקן שלו הסכום או ההפרש הגדולים ביותר לוקח את 

כל ארבעת הקלפים לערימה שלו. המשחק ממשיך על ידי הפיכה של מקבץ הקלפים הבא. 

כשהתלמידים מתחילים לפתח אסטרטגיות כלשהן לעובדות הבסיסיות של חיבור וחיסור )לרוב 

תה א'(, משחקים אלו יכולים לשמש כקנבס לתרגול סוגים של אסטרטגיות המוצעות באמצע כי

. יתרה מזאת, הילדים מקבלים הזדמנויות לרכוש אסטרטגיות CCSSM 1.OA.C.6על ידי 

חבריהם למשחק, במידה והמורה שואלת שאלות שמעודדות שימוש באסטרטגיות חדשות מ

כמו: "האם הבנתם איך היא פתרה את זה?  במהלך משחק, ומלוות בהנחיות לשאר הקבוצה,

האם את יכולה להסביר מה היא אמרה במילים שלך? שאלות אלו מקדמות הבנה טובה יותר 

של התוכן, כמו גם מעודדות ילדים להיות מעורבים בסטנדרטים לפרקטיקה מתמטית, ובמיוחד 

 יבה של האחרים. : בניית טיעונים ברי קיימא, והסתכלות ביקורתית על אופן החשSMP 3ב 

כשתלמידים מגיעים לסוף כיתה א', ניתן להקל על רכישת השטף בעובדות חיסור על ידי קישור 

בשני סטנדרטים שונים  CCSSM -החיסור לחיבור. למעשה, השימוש בקשר זה הוא מפורש ב

(1.OA.C.4 1 -ו.OA.C.6)עו!" )י. המשחק "הצדSalute!( )Van de Walle, Karp, and 

Bay-Williams, 2013ין לא רק עבור תרגול של אסטרטגיות מנטליות, אלא גם עבור ( הינו מצוי

(. נשים לב לכך שהשחקנים 3אבחנה בקשר בין חיבור וחיסור )ראו את הוראות המשחק באיור 

בכדי לפתור עובדה בחיסור. לדוגמה, אם הם שמעו  "חיבור-לחשוב"מיישמים את אסטרטגית 

על מצחו של תלמיד אחר, הם יחשבו: "חמש ועוד איזה  5ואים את קלף ור 8שהסכום היה 

מספר שווה לשמונה?" כשאנחנו משחקים ב"הצדיעו!" אנחנו מבקשים משני השחקנים לומר 

מהו הקלף שלהם לפני שהסבב מסתיים. משחק זה מספק הזדמנויות לעודד תלמידים לאמץ 

פר במניית המשך במקום בו יתאים חשיבה שהיא מתוחכמת יותר. לדוגמה, אם תלמיד סו

(, אפשר לשאול אותו "באיזה 8+5)למשל בתרגיל  10להשתמש בחיפוש אחר צירופים של 

אופן נוסף היית פותר את התרגיל?" או באופן ישיר יותר, אפשר לשאול "האם תוכל להשתמש 

של  הנחיות כמו אלו, עוזרות לחשיבה באסטרטגיית יצירת עשר כדי למצוא את התשובה?"

 שהיא לפעמים יעילה פחות.  ילדים להמשיך לצמוח, כך שהם לא נשענים על אסטרטגיה אחת
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( הינו !Saluteהצדיעו! )

משחק מצויין לתרגול 

אסטרטגיה מנטלית כמו 

גם להבנת הקשרים בין 

 חיבור לחיסור.

המשחק בהצדיעו! 

(Salute! מספק )

לתלמידים 

הזדמנויות לאמץ 

חשיבה ההולכת 

 למתוחכמת. והופכת
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 (!Saluteהמשחק "הצדיעו!" )

נים שיתפו בקלפים כשכותבי המאמר שיחקו במשחק "הצדיעו!", כל השחק
שלהם לפני סוף הסבב, כדי לוודא שכל תלמיד מקבל הזדמנות לפתור בעיה 

 בכל סבב. 
 

ר
יו
א

 
3

 

להיות הראשון מבין השחקנים שמזהה את המספר הרשום על הכרטיס מטרת המשחק: 
 שעל המצח שלך )כלומר, לזכות בזוג הקלפים(. 

 
השתמשנו )כותבי המאמר(  .0-9חפיסת קלפי משחק עליהם רשומות הספרות  חומרים:

 (.Russell et al., 2008) 6בקלפים מתוך הסדרות "חקירות במספרים, נתונים ומרחב"
כלי העזר וח הספרות הללו נובע מכך שהשחקנים יוצאים נשכרים מההתנסות בהשימוש בטו

 .(2שוליים  , ראו הערתten-framesהעשר" ) טבלאות"
 

 המשחק מיועד לשלושה תלמידים: תלמיד מוביל ושני שחקנים. 
 
 התלמיד המוביל מערבב את כל הקלפים וממקם אותם כשפניהם מטה בחפיסה.  .א
מחלק קלף אחד לכל שחקן, כך שהשחקן לא יכול לראות את הקלף התלמיד המוביל  .ב

 שקיבל. 
התלמיד המוביל מכריז: "הצדיעו!" ושני השחקנים מדביקים את הכרטיס על המצח  .ג

שלהם, כשפניו כלפי מעלה )השחקנים יכולים לראות את המספר שעל הכרטיס של 
 השחקן השני, אבל לא רואים את המספר שעל הכרטיס שלהם(.

 מיד המוביל אומר את הסכום של שני הכרטיסים.  התל .ד
שני השחקנים אומרים מהו לדעתם המספר שעל הקלף שעל המצח שלהם. השחקן  .ה

הראשון שמזהה נכונה את המספר שעל המצח שלו, מנצח את הסבב ומקבל את שני 
 הקלפים )הקלף שלו והקלף של השחקן השני(. 

כך שבכל פעם תלמיד אחר יהיה  שלושת התלמידים מחליפים תפקידים שוב ושוב .ו
 המוביל. 

פעמים כמוביל  5המשחק מסתיים כשהחפיסה נגמרת, או אחרי שכל שחקן שיחק  .ז
 המשחק.  

 

 דיפרנציאליות

 NCTM (NCTM -, כמו גם של מסמכי הסטנדרטים של הCCSSM -של ה הנחייה יסודית

ת התלמידים חייבים להפוך לבקיאים במתמטיקה. התמחו כל( הוא ש2014 ;2006 ;2000

כדי להיות בקיאים במתמטיקה. עם זאת, בכיתות רבות בעובדות הבסיסיות הינה הכרחית 

בבתי הספר היסודיים, תלמידים יהיו מפוזרים על פני שלושת השלבים של ההתמחות בעובדות 

ר קבוצות שונות של עובדות. יוכל להיות בשלבים שונים עבו למעשה, תלמיד יחידהבסיס. 

                                                           
תונים ומרחב" הערת המתרגמות מצוות מרכז המורים: ניתן למצוא פרטים נוספים על הסדרות "מספרים, נ 6

(Numbers, Data and Space series :באתר האינטרנט )

https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZpOz 
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שעוד לא הגיעו לשטף, שבהן קבוצות של תלמידים  ה'-אפשרות נוספת היא שמורה בכיתות ג'

תחפש דרכים מעוררות מוטיבציה לספק התנסויות נוספות ללמידת עובדות מסויימות. מורים 

ך ליצור דרשל משימות.  תדיפרנציאליוחייבים למצוא דרכים להעריך שונות מהסוג הזה דרך 

משימות דיפרנציאליות היא לבחור משחקים המתאימים למקום ההתפתחותי בו נמצא הילד 

התאמת משחקים, על ידי שינוי קטן בחוקי  י שתואר למעלה(. דרך אחרת היא באמצעות)כפ

המשחק או בקלפים בהם משתמשים. שינוי כזה יכול להשפיע על רמת הקושי של המשחק 

(Forbringer & Fahsl, 2010 מצאנו שניתן בקלות לערוך התאמות בדרכים שונות .)

ות סור" ו"הצדיעו!". להלן הצעות לשיטלמשחקים "לערום על ידי חיבור", "לערום על ידי חי

 שונות ליצור הדרגה במשחקים הללו )ובמשחקים אחרים(:

  עשר -העשר, מסגרת-, כמו מסגרתמוחשישמספקים מודל  בעזרים ויזואלייםהשתמשו

 או ישר המספרים.  כפולה )שתי טבלאות עשר(

  עצבו את חפיסות הקלפים, על ידי שימוש במספרים הנמוכים בלבד או על ידי בניה של

 מספרים גבוהים. 

  הוסיפו קלפים מיוחדים )רעיון של תלמיד כיתה א'( כך שהתלמידים יוכלו להתאים עבור

 עצמם את רמת הקושי. 

 ו התלמידים מצאו את הסכומים, ההפרשים, או דרשו הסברים מפורשים לאופן שב

 המחוברים.

 טגיות השתמשו ובאיזו תדירות )אפשר לערוך בקשו מהתלמידים לתאר באילו אסטר

 (.טבלה של מספר הפעמים שנעשה שימוש בכל שיטה

  הרחיבו מעבר לעובדות הבסיסיות, למשל על ידי שימוש בשלושה מחוברים במשחק

 "לערום על ידי חיבור".

גורמות לכך שהאסטרטגיה לפתרון תהיה מפורשת ו לב לכך שחלק מההתאמות הללו שימ

ומתמקדות בניטור העצמי של התלמידים. כל ההתאמות מספקות דרכים לתרגול משמעותי 

הנקודות הראשונות עוזרות לתלמידים להבין מהן החוזקות שלהם, מבחינת ומעורר מוטיבציה. 

ות בהן הם שולטים.  באותו האופן, הן עוזרות להם האסטרטגיות בהן הם משתמשים והעובד

להבין אילו עובדות ואסטרטגיות עליהם להמשיך לפתח ובכך להמשיך לקדם את הצמיחה 

 המתמשכת שלהם לעבר פיתוח של מומחיות בשליטה בעובדות. לסיכום, ניתן ליישם התאמות

( old maidבשורה, ולמך ) בינגו, זיכרון, דומינו, ארבע אלו במשחקים קלאסיים רבים, כגון:

 ,Van de Walle -הדרגת העובדות הבסיסיות במשחקים אלו ב)ראו פרטים נוספים לגבי 

Karp, & Bay-Williams, 2013). 
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 תקשורת עם משפחות

, אינם מודעים לערך למידת מתמטיקה באמצעות שינוןבעלי חוויות רבות של  מבוגרים רבים

חשוב מאוד שהמורה  (. לכן2תמיכה בשטף בעובדות )שלב של פיתוח אסטרטגיות חשיבה ל

תשתף את ההורים בתהליך החשוב הזה של למידת העובדות, כמו גם בתפקיד שמשחקים 

ק מתמטי מתאימים מאוד כמשחיכולים לשחק בתהליך. המשחקים המתוארים במאמר זה 

חשוב משפחתי, שיעורי בית, תרגול במהלך הקיץ, או כפעילות הורים מתנדבים בכיתה. 

להעביר להורים את הציפייה מהתלמידים לעשות שימוש ולהסביר את האסטרטגיות השונות 

(, עונה Martinie, 2005בנוסף, המאמר למשפחות "חוקים או הבנה?" ) המפותחות בכיתה.

יעיל יותר לילדים ללמוד את החוקים קודם כל, ושההבנה תגיע אחר  על שאלת ההורים, "האם

מאמר בן עמוד אחד זה, למרות שפורסם בכתב עת בנושא  "כך כשהם יהיו בוגרים יותר?

 the Mathematics Teaching in the Middle Schoolהוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים )

journalהרמות )ראו פרטים בהמשך לגבי  (, הינו מסמך ידידותי להורים ומתאים לכלThe 

more4U יכול להמחיש את החשיבות בפיתוח הבנה  אלה עם המשפחותחומרים מעין (. שיתוף

 קונספטואלית כחלק מהמומחיות המתמטית. 

תלמידים אלו משחקים 

"לערום על במשחק 
. משחק ידי חיבור"

 מוצלח לתרגול כללי. 
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 הבנת ההתקדמות

במומחיות מתמטית בקרב כלל התלמידים, הבנת השלבים בהם  CCSSMנתן המיקוד של יבה

האופן שבו גם התלמידים מתקדמים כשהם לומדים את העובדות הבסיסיות הינה קריטית, כמו 

משחקים יכולים התקדמות זה בדרכים משמעותיות.  ניתן לעזור לתלמידים לנווט בתהליך

ם משימוש בכלים מוחשיים למנייה לעזור לתלמידים לפתח ולתרגל גישות חדשות כשהם עוברי

העושה שימוש באסטרטגיות חשיבה מנטליות. אולם, משחקים תומכים בהתפתחות 

אסטרטגיה רק כאשר השימוש באסטרטגיות חשיבה מובנה באופן מפורש במשחקים ונתמך 

לתלמיד. כאשר מצב זה מתרחש,  תלמידבין בין תלמיד למורה ו תהאינטראקציועל ידי 

שיבה של התלמידים מתפתחות לצד התפתחות המוטיבציה, העניין והשאיפה אסטרטגיות הח

 שלהם לאתגרים. 

 

הספר  מבית  Mrs. Eaton-ל הכותבים מודים

 Miss בקנטקי, Crestwoodהיסודי 

Gorzenskiו ,- Miss Smith  מבית הספר

הקטולי בסנט מוניקה, מישיגן ולכל תלמידיהן 

למחקר  תרומתםתלמידי כיתות א' שלהן, על  –

 זה. 

 

 

 

 

 

  

משחקים מערבים תלמידים 
בחשיבה מתמטית ועוזרים 

 לפתח שליטה בשטף בעובדות.
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 1: טבלה למשחק "הטלה וסיכום", איור 1נספח 
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 2: טבלה למשחק "חיבור מספרים זהים", איור 2נספח 
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