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בפריסה קישורים להצעות ראשוניות  ). א איננה מחייבת מבחינת סדר ההוראהוהיזוהי הצעה בלבד  -שימו לב(   הצעה לפריסה שנתית של  נושאי לימוד  – 4נספח 
 לפעילויות משלבות מחשב 

  
  כיתה א

  
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

  20מספרים עד 

 בור וחיסוריפעולות ח •
פעילות העוסקת - שוויון על כפות המאזניים 

   .בפעולת החיבור ובמצבי שוויון
  

 אי שוויון/ שוויון  •
פעילות העוסקת - שוויון על כפות המאזניים 
   .יוןבפעולת החיבור ובמצבי שוו

  

 

  100מספרים עד  •

 10חבור וחיסור עד  •
פעילות העוסקת - שוויון על כפות המאזניים

   .בפעולת החיבור ובמצבי שוויון
  

 חבור וחיסור בעשרות שלמות •

  שאלות חיבור וחיסור •

 
 20חבור וחיסור עד  •

  
פעילות העוסקת - שוויון על כפות המאזניים

   .בפעולת החיבור ובמצבי שוויון
  

  כפל וחילוק •

 הכרת החצי •
  

  
  גיאומטריה ומדידות

 
 מצולעים •

דגם  -פי תכונות-משולשים ומרובעים שיום על
הוראה המציג שיעור במודל פתרון בעיות 

פי תכונות מספר הצלעות -בנושא שיום על
  )נספח לשיעור. ( ומספר הקודקודים

 
 מדידות אורך •

  

 
 מצולעים •

  

  מדידות זמן •

 
 מצולעים •
  

 טרנספורמציות •
  

  

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/teachmodelRect.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/teachmodelRectSupp.pdf
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  בכיתה 

  
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

 20חיבור וחיסור עד  •

 

פעילות - ות המאזניים על כפ ומשוואות שוויון
   .חיבור ובמצבי שוויון משוואותהעוסקת ב

 

 100מספרים עד  •

  100חיבור וחיסור עד  •

 

 100חיבור וחיסור עד  •

פעילות -  על כפות המאזניים  ומשוואות שוויון
   .יבור ובמצבי שוויוןח משוואותהעוסקת ב

 

 כפל וחילוק •

  שאלות חיבור וחיסור •

 
 1000מספרים עד  •
 כפל וחילוק •
 שאלות כפל וחילוק •
 רבע, חצי: הכרת השברים •

  

  
  חקר נתונים

  

    

 דיאגראמות •

 

  
  גיאומטריה ומדידות

 

 מדידות אורך והיקף •

 מצולעים  •

 טרנספורמציות •

  

 

 משקל וזמן •
פעילות -  על כפות המאזניים  ומשוואות שוויון

 חיבור ובמצבי שוויון משוואותב העוסקת
  המיוצגים במאזני כפות

 

  גופים •

 

 שטח •

  גופים •

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/PanBalaceShapes.doc
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  גכיתה 

  
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

 10,000 הכרת המספרים עד •

 חבור וחיסור •

  שאלות חבור וחיסור •

 

 כפל וחילוק •

  
דגם הוראה  - מכפלות שוות לתרגילים שונים

המציג שיעור במודל פתרון בעיות בנושא 
   .תרגילי כפל שונים לאותה מכפלה

 
 שאלות כפל וחילוק •

  שברים יסודיים •

 
 רתי בדו ספרתיכפל חד ספ •
 כפל וחילוק בעשרות שלמות •

 
 

 חילוק עם שארית •
 סדר פעולות •
 שלביות-שאלות דו •

  
  

  חקר נתונים
  

    

 איסוף נתונים ודיאגרמות •

 

  
  גיאומטריה ומדידות

 

 מצולעים •

 זוויות •

 מאונכות ומקבילות •

 מדידות אורך •

  

 

  משולשים ומרובעים •

 

 ,מדידות משקל •

  זמן, נפח

סיבוב  –טרנספורמציות  •

  ף במצולעיםושיקו

  

  

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/teachmodel4.pdf
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  כיתה ד

  
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

 מספרים עד מליון •

 פעולות במספרים שלמים •

 סדר פעולות •
פעילות ליישום חוקי   -התאמת תרגיל לתוצאה

  סדר הפעולות

 

 כפל וחילוק במספרים גדולים •

 שלביות-שאלות דו •

  שברים •

 
 מספרים ראשוניים ופריקים •

 
 

 שלביות-שאלות דו •
 שברים •

  

  
  חקר נתונים

  

  

  ייצוג נתונים

   
 ניתוח סיכויים

  
  גיאומטריה ומדידות

 

מרובעים : מצולעים •

 ומשולשים

 מדידות שטח והיקף •

 לוח שנה  •

  

 

 משולשים ומרובעים •

  קופיתסימטריה ש •

 

 תיבות •

 תיבהושטח פנים של נפח  •
פעילות  -הקשר בין ממדי התיבה לנפחה

, יחידות לחישוב נפח העוסקת במשמעות
  הנפח ובחישוב נפח תיבה משמעות

  
דגם  -אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה

הוראה המציג שיעור במודל פתרון בעיות 
  בנושא חישוב נפח תיבה

  
  

פעילות העוסקת  -שטח פנים של תיבה
" שטח הפנים" במשמעות מושג 

טרטגיות לחישוב שטח פנים של ובאס
  תיבה

  

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/BrokenCalculator.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/HowHigh.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/cubes.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/cubes.doc
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  כיתה ה

    
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

פעולות , מספרים גדולים •

 בשלמים
פעילות ליישום   -התאמת תרגיל לתוצאה

   סדר הפעולות חוקי

 : שברים

 משמעות -
דגם  -צפיפות המספרים הרציונאליים

הוראה המציג שיעור במודל פתרון בעיות 
בנושא מציאת ) שיש בו שילוב של סרטון(

צפיפות , שבר בין שני שברים נתונים
   .המספרים

 

 צמצום והרחבה -

  שאלות שברים -

 

 חבור וחיסור שברים •

  שאלות שברים •

 

 פעולות בשלמים •

 פעולות בשברים •

מהות : שברים  עשרוניים •

 ופעולות חבור וחיסור

  

  
  חקר נתונים

  

  

  

  איסוף נתונים •

 ממוצע •

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/BrokenCalculator.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/numberLineRationals.pdf
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  גיאומטריה ומדידות

 

 ,מצולעים •

 מרובעים   •

  

 

 מרובעים  •

  שטחים והיקפים

  

 

 והיקפיםשטחים , גבהים •

  ריצוף •

  וכיתה 

    
  דצמבר –ספטמבר 

  

  
  מרץ -דצמבר 

  
  יוני –מרץ 

  
  

  מספרים ופעולות
  
  

  

שברים פשוטים כפל  •

 וחילוק

 שאלות מילוליות •

  יחס •

 

 –שברים פשוטים ועשרוניים  •

 הרחבת משמעות
דגם  -צפיפות המספרים הרציונאליים

הוראה המציג שיעור במודל פתרון בעיות 
בנושא מציאת ) שיש בו שילוב של סרטון(

צפיפות , שבר בין שני שברים נתונים
   .המספרים

 
 כפל וחילוק •

 שאלות מילוליות •

 מידות עשרוניות •

מספרים שלמים בהעמקה  •

 ושאלות אינטגרטיביות

פעילות ליישום   -התאמת תרגיל לתוצאה

   חוקי סדר הפעולות

  

 

 אחוזים  •

 קנה מידה •

מספרים שלמים בהעמקה  •

 ושאלות אינטגרטיביות
פעילות ליישום   -ת תרגיל לתוצאההתאמ

   חוקי סדר הפעולות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/numberLineRationals.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/BrokenCalculator.doc
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/BrokenCalculator.doc


  משרד החינוך

  המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה

7 

 

  
  חקר נתונים

  

  

  

  , שכיחות 

 ניתוח סיכויים

  
  גיאומטריה ומדידות

 

 שטחים של מצולעים •

 מעגל •

 היקף ושטח מעגל •

  

 

  נפחים -גופים  •

 

 נפחים –גופים  •
 - נוסחה לחישוב נפח פירמידה ונפח חרוט

פעילות שבאמצעותה מבנים את נוסחאות 

  . הנפח

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/mafmar/comp/HowHigh.doc

