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  הקשר בין החיבור והחיסור: נושא השיעור
  ב :כיתה

  
  ) 37עמוד ( הכרת החיבור והחיסור כפעולות הפוכות זו לזו: הלימודים בתכנית נושא

  .תרגילים בתחומי מספרים שוניםפתרון : מתכנית הלימודים מיומנויות

   .הבנת מהות פעולות החשבון: דגשים רעיוניים מתכנית הלימודים

 

 :ים מרכזיים בשיעורעקרונות מתמטי

  . הנתונה הכמות על שהיא כל פעולה הופעלה לא שבו למצב ותשקול מכן לאחר מידוגריעתה  מסוימת כמות הוספת .1

 

  :מטרות השיעור

 .)a+b-b=a( כלשהן פעולות הופעלו לא שבושקולה למצב  )חיבור מספר וחיסורו( כמות אותהגריעת ו כמות שהוספת יבינו התלמידים. 1

  . ספרתיים-דו למספרים ספרתיים-חד מספרים בין המאה בתחום והחיסור החיבור פעולות את יתרגלו למידיםהת. 2

 ,תרגיל, בדף הפעילות החיצים בתרשים שמופיע הייצוג: ייצוגים שלושה בין הקשר את ויבינו המספרים ישר על וחיסור חיבור פעולות לייצג ידעו הילדים. 3

  .פריםהמס ישר על הפעולות וסימון

  

  9+9 עד החיבור לוח כולל השניה בעשרת וחיסור חיבור :ידע קודם
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

  :השיעור משתלב ברצף הלמידה הבא

,קודם חיבור המבטל חיסור

קודם חיסור כמבטל חיבור

 פעולות בין הקשר בנושא שיעור

והחיסור החיבור

 חיסור ותרגילי חיבור תרגילי

 אחד קשר שונות בצורות המבטאים

פריםמס שלושה בין

משוואות חיבור וחיסור

  
  ' דק 50 :לשיעור זמן משוער

   :ציוד לשיעור

  ).שקפים מטול, ברקו( הכיתה כל בפני םלהצגת ואפשרות תלמיד לכל 2 -1 פעילות פיד. 1

  )שבנספח 2לגזירה מדף פעילות ניתן ( עיגולים עליהם מספרים. 2

  שניתן להציג  ארוכים דפים התלמידים לנוחיות להכין מומלץ( 40 ועד 1 - מ השלמים המספרים מסומנים עליהם מספרים ישרי עם התלמידים לעבודת דפים. 2

  . בהם את המספרים על ישר המספרים עם רווחים נוחים 

  .שניתן להמחיש בעזרתם את החיבור והחיסור) לשימוש התלמידים( ברי מנייה אביזרים. 3

  
 מהלך השיעור

 
  ב המורהנקודות לתשומת ל פעילויות למידה 

שלב הבנת 
 המשימה

א. הצגת דף פעילות 1 על הלוח וחלוקה לתלמידים. (נספח 1)

? הדף על רואים שאתם מה את תארו: לתלמידים שאלה

ב. עבודה עצמית: השלמת כל הפעולות מעל כל חץ. 

  
. יש לוודא שהתלמידים מבינים את משמעות החיצים בדף הפעילות
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 פעולות את :מספרים ישר על הפעולות כל סימון .עצמית עבודה. ג

  . אחר בצבע יסורהח ואת אחד בצבע בקשת החיבור
  

  

 הצגת שלב 
המשימה 
 המרכזית

  .המספרים כתובים עליהם עיגולים ובה לתלמידים שקית חלוקת. א

 בין כשהסדר "מספרים מעגל" בעצמכם בנו: לתלמידים הנחיות

ספרים שבדף פעילות גזרו את המ( קודם שהיה ממה שונה המספרים

והדביקו אותם במעגל המספרים בסדר שונה מהסדר שהיה בדף  2

כך שבאמצעות פעולות חיבור וחיסור תגיעו למספר  )1פעילות 

  .שנעשתה ת החשבוןפעול את כתבו החיצים מעל. התחלתי

 

: חדש מספרים ישר על שעשיתם הפעולות כל את סמנו ,מכן לאחר

  . אחר בצבע החיסור ואת אחד בצבע בקשתסמנו  החיבור פעולות את

  

 על כחיבור שסומנו הקשתות בין) מספרים ישר בכל( הקשר את מצאו

 .הישר על כחיסור שסומנו הקשתות לבין הישר

  
  

שלב העבודה 
 העצמית

   :תמיכה בקבוצת תלמידים שמתקשה

להמחיש אפשר כשלב ביניים לפני הצגת הפעולות בישר המספרים 

  . והגריעה ולבטא זאת בתרגיל שרשרת עם עצמים את ההוספה
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

איסוף שלב 
הרעיונות 
לרעיון מרכזי

  המסקנות הצגת

  :הילדים של אפשריות מסקנות

 של החיובי לכיוון( חיבור המבטאות הישר על" קפיצות"ה כל סך. א

 –) השלילי כיווןל( חיסור המבטאות" קפיצות"ה כל לסך שוות )הישר

  .התהליך כל של גלובלית ראייה

  

 אז, צעדים 16 קדימה הולכים כך ואחר צעדים 9 אחורה הולכים אם. ב

 שהלכו צעדים 5 עוד נשארו אבל מקום לאותו חוזרים צעדים 9 -ב

 מגיעים שבסוף ואבחנה שלב כל של ראייה .הלאה וכך... ( קדימה

  .)והחיסור החיבור" קיזוז" של הבנה בראייה יש. ההתחלה לנקודת

  

  .וחיסור חיבור של שרשרת רגילת בעזרת המהלכים הצגת. ג

  

 בין הקשר את לראות מבלי שנעשו התרגילים כל של כתיבה. ד

  .שנגרעו לכמויות שהוספו הכמויות
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תכנון שיעור             דגמי הוראה                             

  :לסיכום שאלה

  .ורושם אותו במחברת 10 -קטן מכל תלמיד בוחר מספר : משחק

מספרים שהוא קובע  4מספר שבחרו המורה נותן הנחייה להוסיף ל

  .בשקט או במחברת כל תלמיד מחשב בראש. )אחד אחרי השני(

לחסר את המספר  מספרים המורה מבקש מכל אחד 4לאחר הוספת 

למרבית הפלא לכולם . שבחר בהתחלה ולגלות את התוצאה שנשארה

  .אותה תוצאה

  

  :מבקשים הסבר

לסכום  ההסבר מבוסס על העובדה שהתוצאה הסופית של כולם שווה

חד בחר שכל א פר הראשוןהמס. ארבעת המספרים שהמורה בחר

העיקרון הוא אותו עיקרון שבעזרתו (הוסף בהתחלה ואחר כך הורד 

 .)מעגל המספרים נבנה

 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

ניתן לבצע את הפעולות שבמשחק  כדי להמחיש את הסבר הקסם
   .על ישר מספרים

פעילויות 
 משלימות

  

  .)רים נתונים מראשללא מספ(בנייה עצמית של מעגל מספרים 

  

 


