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תכנון שיעור דגמי הוראה 

1 

   פי תכונות-שיום על -  מרובעיםמשולשים ו :נושא השיעור
  א: כיתה

  
  .)27, 26עמודים (מרובעים , הכרת מצולעים :הלימודים בתכנית נושא

ולת פיתוח יכ, עידוד יצירת דימויים חזותיים, ותפיתוח יכולת חקירת צורות גיאומטרי, ביתחראייה מרתפיסה חזותית ופיתוח : מתכנית הלימודים מיומנויות

  .הזיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגיאומטריות

  .קשרים לוגיים, רוק והרכבה של צורות גיאומטריותפי :דגשים רעיוניים מתכנית הלימודים

  .)סינתיזה וחשיבה יצירתית, אנליזה(פתרון בעיות מסדר חשיבה גבוה  :)21 -מבין מיומנויות המאה ה(מיומנויות לומד 

  
  . ופיתוח היכולת ליצירת דימויים חזותיים עשיריםפיתוח ראייה מרחבית , ת המחשהומוש בכלים ממוחשבים למטרבשיעור זה נעשה שי

 

 :עקרונות מתמטיים מרכזיים בשיעור

  .שיום המבוסס על תכונות של צורות: לוגייםקשרים  .1

 ).ברמה אינטואיטיבית(מיון המבוססת על קבוצות מוכלות שיטת  .2

 

  :מטרות השיעור
   .מספר הצלעות ומספר הקודקודים: מצולעים לתכונות של שמותידים יזהו את הקשר בין התלמ. 1

   .יבינו שמלבן וטרפז הם סוג של מרובעים התלמידים. 2

  .שלהם למשולשים ולמרובעיםירחיבו את דימוי המושג התלמידים . 3

  ."צלע משותפת"מושג הירו ברמה אינטואיטיבית את יכהתלמידים . 4
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

  . שינוי שאמור להיעשות עליהן וידמו צורות לאחריפתחו את יכולת הדימוי שלהם  התלמידים. 5

  

  :השיעור משתלב ברצף הלמידה הבא

מה שווה ומה , השוואה - מלבן וריבוע

  ? שונה בהם

פי -שיום על - משולשים ומרובעים

 תכונות 

 4 -הכרת מצולעים שיש להם יותר מ  בניית מרובעים שונים ממשולשים

  . ודקודיםצלעות וק

  
  .דקות 45של  שיעורים 2 :זמן משוער לשיעור

  
   :ציוד לשיעור

.ברקו, מחשב מורה עם חיבור לאינטרנט. 1  

: חיבור ליישומון. 2  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7 

 . רצוי להכין אותם מבריסטול דק. 1שבנספח שקית ובה המצולעים  ,לכל תלמיד ,יש להכין מראש. משולשים ומרובעים: ית עם מצולעיםשק. 3

  

  :בשעת השימוש ביישומון מיומנויות הוראה
  . קו הגזירהבצע סיבוב צורות וסיבוב של ניתן ל ,כמו כן. מלבן וטרפז, משולש שווה צלעות: צורות 3 -ניתן לבצע גזירה לאורך קווים ישרים ב שומוןיבי

חשוב לתת זמן לחשיבה על  .הדמיות הממוחשבותבצורות כתוצאה מהשיתבצע  הצפוי יש להציג לתלמידים שאלות שנדרש בהן דימוי הצורות והשינוי .1

ות התלמידים שעליהם לדמות את האובייקטים להביא למודע היאפעולות אלו מטרת  .על דרכי ההדמיה הצורות שתתקבלנה כתוצאה מההדמיה ולעורר שיחה

  . ליצור הבנייה של המושג המתמטי המופשט על בסיס הדימוי הקיים אצלם ועל בסיס התכונות של האובייקט ובדרך זו

  .ראות ביישומוןיצפויות לההיתארו את הצורות בה יש לעודד את השיחה וההמללה ש. 2

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/teachmodel6supp.pdf
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

  . יש להקפיד על התנסות מתאימה לאחר שלבי ההדמיה. אמצעות היישומון קודמת להתנסותב בפעילויות המוצעות בשיעור זה ההדמיה. 3

   .גזירת מצולעים מקרטוןשל יה עם ההתנסות ניתן לשלב את ההדמ לתלמידים מתקשים    

  
 מהלך השיעור

 
  נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה 

שלב הצגת 
משימת 
 הפתיחה

מה  שאלתת הצורות שביישומון וציג בפני התלמידים אתהמורה 

  .שמות הצורות

  :תשובות אפשריות

 טרפז, משולש, מלבן

  .מרובעים ומשולש 2

  

ותבקש ) 1נספח (חלק לתלמידים את שקית המצולעים המורה ת

  . להוציא רק משולשים

  :תשובות אפשריות

  זיהוי כל המשולשים -

  .רק משולשים שווי צלעות: למשל. זיהוי חלקי של המשולשים -

  
  זיהוי צורה סטריאוטיפית: לתשומת לב המורה

פי הראייה ולא - בשלב זה של הלמידה תלמידים מזהים צורות על

ח שיהיו תלמידים שיזהו כמשולש רק יש להני, לכן. פי התכונה-על

  . משולש שווה צלעות - את המשולש הסטריאוטיפי

בין מה השיקולים שלהם תשוחח עם תלמידים ותחשוב שהמורה 

  . בהחלטה אם צורה היא משולש או לא
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

  :דיון

  ? על פי מה מחליטים עם הצורה היא משולש או לא

בסיכום הדיון חשוב להעלות את הקשר שבין שם המשולש למספר 

   .ולמספר הקודקודים שלו הצלעות

  :בשעת הדיון

יש להעלות גם את התכונה הקשורה למספר הצלעות וגם את  -

 . ודיםהתכונה הקשורה למספר הקודק

ידגישו וימנו את הקודקודים  ,יש לדאוג שהתלמידים יצבעו -

 .ואת הצלעות

  

 הצגתשלב 
 המשימה

המרכזית של 
 השיעור

)1שיעור (  

כל מצולע שביישומון לקבל מכל של כיצד ניתן בעזרת גזירה אחת 
  ?מצולע שני משולשים

  דיון

  . התלמידים יציעו הצעות

בצע תוך במקום ולא תיניח את קו החתלאחר הצעת ההצעה המורה 

בקש מהתלמידים לבדוק את מספר הצלעות יא תבשלב זה ה. רהיגז

לאחר  שיווצרו משולשיםמספר הקודקודים הצפויים להתקבל בואת 

  .הגזירה

  .ההצעות ילוו בהתנסות ביישומון ויהווה בדיקה להצעות התלמידים

  
התלמידים יתבקשו לבצע גזירה אחת בכל מצולע מהמצולעים 

את המשולשים . כך שיקבלו תמיד שני משולשים ,םשברשות
הקודקודים ואת הצלעות  אתיצבעו , שיקבלו ידביקו במחברותיהם

   .עותלמספר הקודקודים ואת מספר הצ וימנו את

 

  לתשומת לב המורה

בשלב זה של הפעילות התלמידים מתבקשים לדמות את  -

הכוונה היא שבשלב זה יידמו . השינוי שיתבצע מאוחר יותר

  .לא יתנסוו

שהתלמידים יגיעו להכללה  בפעילות זו אין הכוונה -

. משולשיםמתקבלים שני  שבחיתוך מרובע לאורך האלכסון

דימוי הצלעות והקודקודים  הכוונה היא התמקדות בפיתוח

  . העשויים להיווצר כתוצאה מפעולת הגזירה

  קושי צפוי

" םשייכי"ד משותף כצפוי קושי להבחין בצלע משותפת או בקודקו

בשלב זה של הצעות התלמידים אין להסביר את . לשני המשולשים

נושא זה ילובן  .מהות הצלע המשותפת או הקודקוד המשותף

  .מצולעים לאחר שהילדים יתנסו באופן פיסי בגזירת  ,בסיכום
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

שלב העבודה 
 העצמית

 

  

-על ,בחיןתסתובב בין התלמידים והמורה ת העבודה העצמיתבזמן 

  :בתלמידים ,ידי שאילת שאלות

שכבר ( שמבצעים את הגזירה על בסיס הכללה של הניסיונות -

בקטע שמחבר בין  מבינים שבמקרה של מרובעים יש לגזור

ובמקרה של משולשים יש לגזור בקטע , שני הקודקודים

 .שמחבר את אחד הקודקודים לצלע שמולו

שאינם מזהים את כל המרובעים כמרובעים ואת כל  -

 .טיפוס-ועדיין נאחזים בדימוי של אב יםשהמשולשים כמשול

או /כוון למניית הקודקודים ולחשוב לשוחח איתם על כך ו( 

  ).הצלעות

  :לתשומת לב המורה

גזירת מרובע לאורך קו העובר מצלע לצלע סמוכה מחלק את 

יש להניח שבשעת הגזירה יתקבלו . המרובע למשולש ולמחומש

יבות להפנות את תשומת לב התלמידים יש חש. משולשים בדרך זו

לאפשרות מניית מספר הצלעות או הקודקודים של המצולעים 

  .כדי שיבינו שהתקבל מחומש, שיתקבלו
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

איסוף שלב 
הרעיונות 
לרעיון מרכזי

עבודות התלמידים הצגת
  :לסיכום שאלה

   –בקשה להכללה 

   ?מרובע כדי שנקבל שני משולשיםיהיה קו הגזירה באיפה 
  ) שיבות להדגים בעזרת היישומון מספר אפשרויות לכל מרובעיש ח(

  .קו הגזירה יעבור מקודקוד לקודקוד

  
   ?משולש כדי שנקבל שני משולשיםב יהיה קו הגזירהאיפה 

   .)יש חשיבות להדגים בעזרת היישומון מספר אפשרויות לכל משולש(

במהלך הדיון יש להעלות את העובדה שכאשר מבצעים גזירה 

תהיה שייכת לאחר הגזירה  ות שתי צלעות שכל אחת מהןמתקבל

   .כך גם לגבי הקודקודים.למצולע אחר

 
  

  

 הצגתשלב 
 המשימה

המרכזית של 
 השיעור

)2שיעור (  

  

  :הצגת מסך הפתיחה של היישומון

שני  כל מצולע שביישומון לקבל של כיצד ניתן בעזרת גזירה אחת 
  ? מרובעים או מרובע ומשולש

  

  יוןהצעות וד

בשלבי הצגת ההצעות והדיון תודגש תכונת מספר הקודקודים ומספר 

פי -לשיום על" שמות מוכרים"קונפליקט בין : לתשומת לב המורה

  )מספר הקודקודים ומספר הצלעות(תכונה 

התכונה של  פי-ע עלוב למקד את התלמידים בכינוי המצולחש

במקרים של מלבן וטרפז עשוי . מספר הצלעות ומספר הקודקודים

  . מלבן וטרפז: ם השמותבשל ההיכרות ע קושי להתעורר
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תכנון שיעור דגמי הוראה   

   ן גם המלבן וגם הטרפז הם מרובעיםהצלעות של כל מצולע ולכ

.)יש חשיבות להדגים בעזרת היישומון מספר אפשרויות בכל מקרה(

במהלך הדיון יש להעלות את העובדה שכאשר מבצעים גזירה 

תהיה שייכת לאחר הגזירה  מתקבלות שתי צלעות שכל אחת מהן

   .כך גם לגבי הקודקודים .למצולע אחר

  

  
  
  
  
  

  
  

התלמידים יתבקשו לבצע גזירה אחת בכל מצולע מהמצולעים 
כך שיקבלו מכל מצולע שני מרובעים או משולש , שברשותם

 יצבעו את, את המצולעים שיקבלו ידביקו במחברותיהם .ומרובע
ר הקודקודים ואת מספר מספ הקודקודים ואת הצלעות וימנו את

   .הצלעות

  לתשומת לב המורה

בשלב זה של הפעילות התלמידים מתבקשים לדמות את  -

הכוונה היא שבשלב זה יידמו . השינוי שיתבצע מאוחר יותר

  .ולא יתנסו

 אלא, להכללותשהתלמידים יגיעו  בפעילות זו אין הכוונה -

דימוי הצלעות והקודקודים העשויים  התמקדות בפיתוח

  . תוצאה מפעולת הגזירהלהיווצר כ

דימוי הצורות העשויות להתקבל עשוי להתעורר  בשלבי -

 .הקושי בהבנה שכתוצאה מגזירה מקבלים ממשולש מרובע

קודקודים  3 -צלעות ו 3בשל העובדה שלמשולש יש רק  זאת

גריעה כשברמה אינטואיטיבית מתפרשת ( ולאחר גזירה

ר מתקבל מרובע שיש לו יותר צלעות ויות) והפחתה

  . קודקודים

  

  :לתשומת לב המורה

גזירת מרובע לאורך קו העובר מצלע לצלע סמוכה מחלק את 

יש להניח שבשעת הגזירה יתקבלו . המרובע למשולש ולמחומש

יש חשיבות להפנות את תשומת לב התלמידים . משולשים בדרך זו

לאפשרות מניית מספר הצלעות או הקודקודים של המצולעים 

 .ינו שהתקבל מחומשכדי שיב, תקבלושי
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 דגמי הוראה תכנון שיעור 

  

שלב העבודה 
 העצמית

  

  

-על ,חיןבתסתובב בין התלמידים ותבזמן עבודת התלמידים המורה 

 המרובעים כל את מזהים שאינםבתלמידים  ,ידי שאילת שאלות

 על איתם לשוחח חשוב. (יםשכמשול המשולשים כל ואת כמרובעים

  ).הצלעות או/ו הקודקודים למניית כווןלו כך

וף איסשלב 
הרעיונות 
 לרעיון מרכזי

  הצגת עבודות התלמידים
   בקשה להכללה - לסיכום שאלה

יש ( ?רובעיםמרובע כדי שנקבל שני מיהיה קו הגזירה באיפה 

.)ישומון מספר אפשרויות לכל מרובעחשיבות להדגים בעזרת הי

.צלע נגדית קו הגזירה יעבור תמיד מצלע אל

יש ( ?מרובע ומשולשבל משולש כדי שנקב יהיה קו הגזירהאיפה 

)חשיבות להדגים בעזרת היישומון מספר אפשרויות לכל משולש

. קו הגזירה יעבור תמיד מצלע אל צלע סמוכה

 

" צלע סמוכה"להשתמש במונחים  בשלב זה של הלמידה אין צורך

ניתן לתאר את היחסים בין הצלעות בשפה ". צלע נגדית"ו

  .ו"ע השכנה וכהצל, הצלע שממול: אינטואיטיבית כגון

  
  
  
 


