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  'ד-'ג: כיתה

 Grapher: יישומון

 גרף עמודות ב איסוף נתונים הצגת: נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 סקר חיות מחמד

 'ד-'גות כיתל Grapher בעזרתחקר נתונים 

 רקע

. לו נשאל מה היה רוצה לגדל בחצר ביתו, ילד בהודו אומראולי היה  !פיל...אם הייתי יכול הייתי מגדל

אבל יש משפחות רבות שמגדלות כלבים , רק אחדים בגני החיות, אצלנו אין הרבה פילים בחצרות

תוכלו לחלום על גידול חיות מחמד מבלי , שלה שני חלקיםבפעילות זו . אוגרים וזוחלים, וחתולים

 . בטבלה ובגרף הללונתונים ולרכז את ה, ילדים נוספיםעל החלומות של , םהצורך באמת להאכיל

 שאלות כלליות

 ? איזו חיית מחמד הייתם אתם רוצים לגדל לו ניתנה לכם האפשרות

  

  ?לו ניתנה לכם ההזדמנות, מה הייתם רוצים לשאול ילדים אחרים לגבי גידול חיות

  

 יישומון

צייר ) Grapher איסוף נתונים מילדים בכיתה ושימוש ביישומון בעזרתואחרות אלו ות ננסה לבחון שאל

 .(גרפים

 

 

 

 

 

  

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/grapher.html
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 נתונים

את הנתונים לפעילות זו נאסוף בכיתה בעזרת עריכת סקר כדי ללמוד מהן חיות המחמד שילדים 

. אם ההורים היו מסכימים והחצר היתה מספיק גדולה, כלומר .היו יכולים ול – לגדל בכיתה היו רוצים

עברו בין הילדים . ילדים בכל קבוצה 2-3התחלקו לקבוצות של , את הנתונים הנדרשים לאסוףכדי 

לפי ההוראות  גרפיםה לצייר כ הכניסו אותם"כולל את עצמכם ואח ילדים עשרהושאלו  בכיתה

 . בהמשך

 

 :את הנתונים בטבלה הבאהמלאו 

 לגדל חיית מחמד שהייתי רוצה ה/הילד שם 'מס

 (בחרו אחת בלבד)

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

11.   
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 ארגון הנתונים

שכדי לשנות את שימו לב  .(Grapher) נכיר תחילה את מציג הגרפים? כיצד נארגן את הנתונים בגרף

 (.1איור ; ושמות החיות X-ציר ה, הגרףשם )  יש להקליד באנגלית את השמותהכותרות ההתחלתיות 

 

 

 

  :במקומות המיועדים לכך

  : במקום הכתוב בכותרתבאנגלית  שם הגרףהקלידו את 

 ."Wanted Pets" -רצויות  חיות מחמד

 ."Pets" - חיות מחמד  :((Click here to label the x axis האופקיציר השם  אתבאנגלית הקלידו 

 . אך יש לשנות את ערכי השנתות, וכבר מופיע -  Quantity-כמות  ינוה (Yציר )שם הציר האנכי 

הסולם ) שנתותה כותרת הגרף

כמה חיות  שמראה

 (מחמד מכל סוג

-אופקיציר ההשם  הגדלת ערך

X –(חיות מחמד) 

 -הקטגוריות שמות 

 סוגי החיות

 (Grapher)מקרא מציג הגרפים  1איור 

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/grapher.html
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ועד  1-מספרים עוקבים מצריך להקליד ( 2ראו איור )' וכו 21, 11 – 11במקום מספרים בכפולות של 

  .וכולי 3להקליד  31במקום , 2להקליד  21במקום , 1להקליד  11כלומר במקום . 1 – 8

 –"כלב"הקלידו  – Label 1 -ב -למשל, בציר האופקיהקלידו שנמצאו בסקר שלכם את סוגי החיות 

"Dog " של חיית מחמד באנגליתאחר שם סוג או.  

 .סנופיאו ב בתרגום גוגל מהשחפשו את  אם אינכם יודעים את שם חיית המחמד באנגלית

באופן שמסכם כמה ילדים בחרו בכל אחת  ,Grapher -לצייר הגרפים  עתה הכניסו את הנתונים

ולחצו על החץ " Label 1 – "Dogבחרו שלושה ילדים הקלידו במקום " כלב"למשל אם ב .מהחיות

, סוגי חיות 6-אם יש יותר מ(. 2איור )בסולם הכמות  3הערך הפונה כלפי מעלה כדי שיראה על 

למשל ) חיות שיש עבורן מעט בוחרים והכניסו בה "Other" - "אחר"החליטו שהקטגוריה השישית היא 

ואת " No pet"הקלידו , אם יש ילדים שלא היו רוצים חיית מחמד כלל (.רק ילד אחד בחר בחיה זו

 .מספר הילדים שבחרו באפשרות זו

 

 הרצויה המחמד כחיית "Dog" -'כלב ערך הגדלת  2 איור

https://translate.google.co.il/?hl=iw&tab=wT
http://www.snopi.com/xDic/EngDic.aspx
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/grapher.html
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  ניתוח נתונים

 :ענו על השאלות הבאות. נסו להבין את העולה ממנוו, שיצרתם העמודותהסתכלו על גרף 

 ?מהי חיית המחמד שהכי הרבה ילדים רצו לגדל .א .1

  

 ?מהי חיית המחמד שהכי פחות ילדים רצו לגדל .ב

   

 ?אותן לא הכי פחות ולא הכי הרבה ילדים רצו לגדל, כלומר ,ווךאלו חיות מחמד נמצאות בת. ג

   

   ?  כמה סוגי חיות בחרו הילדים ששאלתם. ד

 

עשויות , שלוש החיות המועדפות ביותר, למשל – הממצאים העולים מהגרףהאם שערו  .2

 .הסבירו מדוע ?גם החיות המועדפות בקרב כל הכיתה שלכם להיות

  

  

  

 

ילדים לגדל רצו הונסו לשער מדוע  רצו לגדלחיות מחמד שונות שילדים מכיתתכם  2בחרו  .3

 ?או בגידולן מה המיוחד שבחיות אלו. אותן
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(. או חיה אחרת על פי בחירתכם)ילד אחד בסקר העדיף חתול על פני כלב , לאחר מחשבה .4

 .והסבירו מה עשיתם, עשו את השינוי בגרף בהתאם

  

  

 

 :חמשת הילדים היו רוצים לגדל. המורה ביקשה להרחיב את הסקר בחמישה ילדים נוספים .5

 כלב –ילדים  3

 ציפור –ילדים  2

 ראפהי'ג –ילד אחד 

 .היעזרו במורה או בחברכם, אם אתם נתקלים בקושי. הוסיפו את הנתונים הללו לגרף .א

 

 ?מהן עתה שלוש החיות המועדפות ביותר לגידול בקרב הילדים בסקר .ב

  

  ?אם כן אלוו, (Other" )אחר"קטגוריית  האם נוספו חיות אל .ג

  

 

כיתה אילו הבו נשאלו כל ילדי ו, דומה לשלכםסקר בכיתה של ילדים בני גילכם בהודו נערך  .6

התגלתה ו Grapherמון והילדים הכניסו את הנתונים לייש .חיות מחמד היו רוצים הילדים לגדל

החליטו  הגדול של העונים על הסקרמספר הבשל . (בעמוד הבא 3איור ) התמונה הבאה

  .ע את השנתות בסולם הכמות לכפולות של שתים ולא בסדר עוקבהילדים ההודיים לקבו

 .וענו על השאלות, הסתכלו על גרף חיות המחמד המועדפות בסקר הילדים מהודו
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רשמו אותן לפי סדר ? מהן החיות המועדפות לגידול בקרב הילדים ההודיים בסקר .א

 .בכל אחתוכמה ילדים בחרו , (מהמועדפת ביותר לפחות מועדפת)הבחירה בהן 

 

 מספר ילדים שהיו רוצים לגדל אותה חיית מחמד 'מס

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 סקר בכיתה בהודו -? הרצויה המחמד חייתמהי  3 איור
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, יםהשוו בין הסקר? האם החיות המועדפות לגידול בסקר שלכם ובסקר בכיתה בהודו דומות .ב

ומידת , מספר ילדים שבחרו בהן, הן מבחינת סוגי חיות –ורשמו את הדומה והשונה 

 .הפופולריות שלהן בקרב בוחרי הסקר
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 מדריך למורה

 סקר חיות מחמד

 'ד-'ה גכיתל Grapherבעזרת חקר נתונים 

 מטרת הפעילות

ובמסגרתו לאסוף נתונים לגבי , הילדיםלערוך סקר בנושא הקרוב לעולמם של מטרת הפעילות היא 

חיית מחמד )המציג שכיחויות של המשתנה , לארגן את הנתונים ביישומון, משתנה אחד בטבלה

ולהשוות לגרף עמודות אחר עם סולם שנתות , לשנות נתונים בגרף ולדעת לקרוא אותם, (מועדפת

 .שונה

 

 שאלות ופרטים שחשוב להתייחס אליהם

השימוש ביישומון מחייב . לפתוח את היישומוןוהיכולת , בדקו שלכל התלמידים גישה לאינטרנט

 .ומיועדת לכיתות שלמדו את האותיות באנגלית, באנגלית( מעטה)הקלדה 

צריכים לשאול הם במסגרתו , סקר בכיתהשל הפעילות על הילדים לערוך שבשלב הראשון שימו לב 

ועונה לסקר של , כל זוג שואל עוד שמונה ילדים)ה היו רוצים לגדל מהי חיית המחמד אות –לענות ו

  . (ילדים 11כך שלכל קבוצה יהיו נתונים של  –ושל אחרים עצמו 

שואלת מעבר לנתונים על כלל  2שאלה , שואלת על הנתונים שנאספו והגרף עצמו 1ה שאלבעוד ש

המגמות  על מסתמכים בהכללה זוהם  האם, דיםמעניין כאן לבחון את הנימוקים של היל. הכיתה

  .או ידע כללי/שנראו בנתונים ו

הסבר משותף או יתכן שכדאי לערוך הדגמה . מבקשות לערוך שינויים בגרף ולהסבירם 5-ו 4ות שאל

ולשנות את הגרף ועשויים להסביר זאת  כיצד לעשות חלק זה בעזרת תלמידים שקל להם לקרוא

 .לאחרים

בסקר זה השתתפו יותר . על ילדים מכיתה בהודו ותהמחמד המועדפמוצג גרף של חיות  6בשאלה 

של השאלה הילדים צריכים ' בחלק א. סולם הכמות בגרף הן בכפולות של שתיםבוהשנתות , ילדים

להשוות את החיות המועדפות בין הכיתה בהודו ' ובחלק ב,  להוריד את הנתונים לטבלת שכיחות

 . אם נראה שהוא קשה לתלמידים, במשותף ניתן לערוך חלק זה. לגרף של הילדים
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 Grapherהקשר לתוכנית הלימודים  לשתי הפעילויות העושות שימוש ב 

 פעילות כיתה נושא יישומון 

 יצירת דיאגרמת עמודות 1

 Grapherב 

 

 :יצירת דיאגרמת עמודות וקריאתה

שינוי קטגוריות , שינוי גובה של עמודות

שתי והשוואה בין ושנתות בצירים 

 .דיאגרמות עם שנתות שונות

  סקר חיות מחמד - ד-ג ד-ג

 

 

באגף , פעילות זאת נותנת מענה לנושאים הבאים בחקר נתונים מתוך תוכנית הלימודים למתמטיקה

 :ל במשרד החינוך"לת

 הערות נושא כיתה

   68-69' עמ נתונים חקר ג

 בדרכים נתונים של ישיר וייצוג( מיון) ארגון, איסוף -

 .בנתונים דיון, שונות

 של החיובי החלק על המשורטטות, עמודות דיאגראמות -

 .הצירים

     שיצרו תלמידים הנתונים אותם ייצוגי בין והשוואה קריאה 

 

 של השלבים במסגרת ויפעל ילמד התלמיד

 ניסוח:  הכולל נתונים חקר של תהליך

, ארגון, איסוף, השערות העלאת, שאלה

 מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח הצגה

 ודיון

   89 91 -' עמ נתונים חקר ד

 (שעות 4) נתונים חקר -

 דיון; שונות בדרכים נתונים של וייצוג ארגון, איסוף -

 ; נתונים קבוצות יצירת; בנתונים

 עמודות דיאגרמות: ייצוגים

 במסגרת ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

 


