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 חישוביתויכולת  ראיה מרחביתלפיתוח יכולת  פעילויות

 מפגשים קבוצתייםבאמצעות , ב-בכיתות א

 

 ברכה סגליס: עורכת

 לקאאלח-איבתיסאם עבד, ברכה סגליס :כתיבה

 סיניצקימרינה : פיתוח יישומונים

 תמי גירון, ר ענת קלמר"ד: קראו והעירו

 ר איליה סיניצקי"ד: בקרה ויעוץ מתמטי

 כואכב סיף: תרגום לערבית
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 תוך כדי וגופים מצולעיםפיתוח ראיה מרחבית של עוסקות בהפעילויות  .ב הלומדים בקבוצות קטנות-מיועדת לתלמידים בכיתות אערכת פעילויות זו 

 .ומעבר ליישומוני מחשב שפותחו לצורך אוגדן זה עבודה עם אמצעי המחשהת ומשלבת יופעילוה .יכולת חישובית פיתוח

על ושם דגש י תלמידיםעם ה בשיחה  .במונחים גיאומטריים בסיסייםו ייעשה שימוש בשפה אינטואיטיבית של קבוצת תלמידים עם מורהדיון ב

  .ניהםשונה ביהדומה והועל  הגופיםומצולעים המאפיינים של העל , פיםהרכבה ושינוי של מצולעים וגו, לבנייהאסטרטגיות שלהם ה

 . ללא תלות בפעילויות האחרות, אך כל פעילות עומדת גם בפני עצמה, הפעילויות מופיעות כאן ברצף המתאים להוראה

 עוסקות ברעיון של יצירת מצולעים  פעילויותהויתר , שורימתמקדות במודל המצולע כחלק מהמ 4-5מתוכן פעילויות , עוסקות במצולעים 1-8פעילויות 

 .   עוסקות בגופים 9-11פעילויות . מקטעים

  

 :הפעילויותכלליות של מטרות 

 שוריבמ לפיתוח ראיה מרחבית ומושגים גיאומטריים .א

 .על שמות המצולעים המוכריםחזרה וכמקרה מיוחד של צורה גיאומטרית  זיהוי מצולעים -

  .מצולע לבין השם הכללי שלו בין מספר הצלעות של קישור -

 .מצולעים קמורים ומצולעים שאינם קמוריםראשונית בין אבחנה  -

 .באילוצים שוניםלהרכבת היקף המצולעים ולבניית מצולעים ממצולעים אחרים אסטרטגיות יכולת תיאור ו פיתוח -

  .פיתוח יכולת לראות מצולעים מוכרים בתוך צורה מורכבת -

 .י אותם מאפייניםמגוון מצולעים בעל גילוי -

 .גופים חופפים ולא חופפים תוך כדי שינוי מיקום הגוף במרחב זיהוי -

 .הבנת המבנה התלת ממדי של התיבה -

  .פיתוח יכולת ראייה מרחבית באמצעות הסתכלות וניתוח המרכיבים של גוף ממבטים שונים -

 . בתמונהלבין הייצוג של הגוף בין ייצוג מוחשי של גוף קישור  -

 .מצולעים וגופיםאפשרויות להרכבת  מגווןיש  ים בהםמקר גילוי -

 .זהות קוביותאוסף מ מבניםמגוון  בניית -
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 לפיתוח הבנה על קשרים ומידות האובייקטים הגיאומטריים .ב

 . שטח ונפח ולהכללות של רעיונות גיאומטריים, היקףפיתוח הבנה אינטואיטיבית למושגי  -

 .  שטח ונפח, היקףשל פיתוח אסטרטגיות ראשוניות לדרכי חישוב  -

 .התנסות במדידת אורך בעזרת סרגל -

 .רלוונטייםגיאומטריים תוך שימוש בשפה אינטואיטיבית ובמונחים  תיאור מצולעים וגופים -

 .  בעולם הגיאומטרי( טרנזיטיביות)לתכונת העבירות  חשיפה -

 (.מה שהשתנה)לבין השונה ( מה שנשמר)תוך הבחנה בין השווה , עריכת השוואות -

 

 באמצעות הסיטואציות עם אובייקטים גיאומטריים יכולת חישוביתיתוח לפ .ג

 .אומדן כמויות ובדיקת האומדן בעזרת מניה -

 .התאמת ביטוי חשבוני לבנייה של מצולעים או גופים -

 .כפל ותרגילים המשלבים בין שתי הפעולות, צורה בעזרת תרגילי חיבורתיאור פעילות מוחשית של כיסוי  -

  .לפרוק מספר נתון למחוברים בדרכים שונותפיתוח אסטרטגיות  -

 .כפל וחילוק, תיאור כמויות שוות באמצעות תרגילי חיבור -

   .חוזר כחיבור הכפל משמעות של ההבנה ביסוס -

 .ביסוס ההבנה של חוק החילוף בכפל -
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 :יישומונים שבהם יעשה שימוש בפעילויות
 .1צורות הפלא,  1צורות הפלא,  סדנת המצולעים:  4לפעילות 

 .צורות הפלא עם רשת משולשים   ,צורות עם אפשרות סיבוב,   צורות ללא סיבוב: 5לפעילות 

 מאותו הקטע משולשים שונים:  7לפעילות 

 בניית מבנים מקוביות:  11, 11, 9לפעילויות 

   גופים משוכללים:  11לפעילות 

 

 :השונות לפעילויות הנדרשים המחשההאמצעי 

 .מספריים ודבק לכל ילד, (4A) דפי ניר חלקים -

 .מחברות לכתיבת תרגילים -

  .צבעים לפחות 6 -במדבקות צבעוניות  -

 .גפרורים -

 .וחוטי רקמה ,מטר 1 -באורך כ (שאינו גומי)חבל  -

 .בצבעים שוניםו ות באורך שווהקשי -

 .'צורות הפלא'צורות מערכת  -

 .(קוביות מתחברות: אפשר)קוביות בגודל זהה  -

 (.שאינן קוביות)תיבות ואוסף קוביות בגדלים שונים  -

 .ידות משולשות ופירמידות ריבועיותפירמ -

 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1039/act1.aspx
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_169_g_1_t_2.html?open=activities
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=27
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-spatial-perception/Hidden_Triangles0.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-spatial-perception/Hidden_Triangles1.html
http://ejad.best.vwh.net/java/patterns/patterns_j.shtml
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-spatial-perception/triangles_with_given_perimeter.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_195_g_1_t_3.html?open=activities&from=category_g_1_t_3.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_128_g_4_t_3.html?open=instructions&from=search.html?qt=Platonic
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 :המופיעים בפעילויות רעיונותמאמרים הקשורים ל

 11 -ו 11לפעילויות   מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים -

 11לפעילות    בניית מודלים תלת ממדיים כדי לפתח הבנה – מנסרות ופירמידות -

 .8, 7, 6פעילויות ובעיקר ב, כל הפעילויותל – אינווריאנטיות -

 לכל הפעילויות פרוק והרכבה של צורות גיאומטריות -

 1-8לפעילויות  מצולעים -

 1,1,1לפעילויות   מה מסתתר בקופסת הגפרורים -

 :ובהבנות של תלמידים פיתוח ראיה מרחביתהעוסקים במאמרים נוספים 

 י פעילויות המתחילות במשחק"ח חשיבה גיאומטריות עפיתו -

 גילויים אחדים הנובעים מכתיבת מורים –לימוד גיאומטריה  -

 השלכות ממחקר על הבנות של ילדים בגיאומטריה -

 דעות שיש לילדים צעירים על צורות גיאומטריות -

 ראשית הגיאומטריה -

 תרגום עקרונות ליישום בכיתה: מהלכה למעשה -

 פיתוח יכולת במדידת אורך -

 דידת שטחפיתוח חוש מרחבי על ידי מ -

 חשיבות ארגון המרחב בחשיבה גיאומטרית -

 סיכום מחקרים –ובנה מרחבית ת -

  הבנת התפתחות החשיבה של תלמידים על מושג האורך -

 אמצעי המחשה ללמידת נושא המשולש  -

 תפיסת המרחב אצל ילדים -

 האנלוגיה בין המישור למרחב -

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article23.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article65.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_8/Agranovsky.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_8/Agranovsky.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon8.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_16/Friedlander.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_16/Friedlander.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article4.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article13.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article13.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article15.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article15.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article17.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article17.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article24.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article33.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article33.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article34.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article62.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article62.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article85.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article89.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue17/halekdaher.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_18/Abud&Biaa.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_18/Abud&Biaa.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon10.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon10.pdf
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 :פעילויותתקצירי ה

תלמידים מתנסים בהרכבת צורות גיאומטריות מקטעים ה: פיתוח תובנות לגבי הכרת מצולעים ובנייתם על פי אילוצים –מצולעים מגפרורים  .1

ופוגשים מצולעים שווה צלעות משוכללים  הם מגלים מגוון מעוינים שאפשר להרכיב. שווים באורכם ומתמקדים במקרה של מצולעים שווי צלעות

גפרורים נתונים לבניית מגוון מצולעים  18התלמידים מנסים חלוקות שונות של אוסף של . ולא משוכללים לרבות מצולעים לא קמורים( שווי זוויות)

 .כסכום של מחוברים טבעיים 18עם מספר צלעות שונה וכך מגלים הקבלת בעיה זאת לבעיית הצגת המספר 

 

הפעילות עוסקת  :פיתוח תובנות לגבי חישובים בפעולות החשבון בזמן בניית מצולעים –פעולות החשבון ובניית מצולעים עם גפרורים  .2

במהלך הבנייה התלמידים נחשפים ברמה אינטואיטיבית לפירוקים . כשכל גפרור הוא צלע במצולע, בבניית מצולעים ממספר נתון של גפרורים

 . שונים של מספרים ונפגשים עם מצבי כפל שונים

   

ונים מגפרורים משולשים מחוברים שכל גפרור מייצג תלמידים בה: פיתוח תובנות לגבי יצירת אוסף משולשים מחוברים –משולשים מתחברים  .3

הפעילות מתחילה מבניית שני משולשים מחוברים ובדיקת ". צלע משותפת"בפעילות נוצרת הבנה ראשונה של המושג . צלע אחת של משולש

במספר המשולשים כתוצאה מהתעסקות . ומתפתחת לשלושה משולשים מחוברים ולארבעה משולשים מחוברים, מספר הגפרורים המתקבל

במהלך הבנייה התלמידים מפתחים ראיה מרחבית . מפתחים התלמידים תובנה שככל שגדל מספר המשולשים יש יותר אפשרויות למבנים שונים

 .של זיהוי מצולעים מוכרים בתוך צורה מורכבת

 

התלמידים : משוכללים משולשים של תוןנ ממספר שונים מצולעים יצירת של אפשרויות לגבי תובנות פיתוח -ממשולשים  צורות הרכבת .4

תוך . הם מתארים את המצולעים המתקבלים בהרכבה ומזהים צורות הידועות להם. עוסקים בהרכבת צורות מאוסף משולשים שווי צלעות חופפים

 .  ארבעה וששה משולשים, שלושה, התלמידים מגלים מספר אפשרויות להרכבת צורות משניים, כדי תהליכי ההרכבה

 

מצולעים  התלמידים מכסים מצולע באמצעות :והרכבה פירוק ידי-על מצולע של שטח כיסוי לגבי תובנות פיתוח -?המושחר בחלק מסתתר מה .5

כסכום צורה והבניית תובנות אינטואיטיביות לגבי שטח  ,מצולעיםשל ופירוק  הרכבה יכולת לפתח מיועדת  הפעילות (.מתוך צורות הפלא)אחרים 
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 11המספר  לארגוןשטח מתקשר הדיון על דרכי כיסוי ה. כולל ביצוע המרות בין יחידות שטח שונות, שטחהיחידות מספר ו החלקים שלהשטחי 

  .כסכום של מכפלות -בין השאר , שונותבדרכים  ,כסכום

 

דים יוצרים משולשים התלמי: במשולשים הצלעות אורכי שינוי בזמן ההיקף שימור לגבי תובנות פיתוח -שונים  במשולשים ההיקף שימור .6

מה  -ודנים בתכונות אורך הצלעות וההיקף, בדיון משווים בין סוגי ותכונות המשולשים המתקבלים. בעלי אורך קבוע שונים באמצעות חבל וחוט

לחזק את  הפעילות אמורה. התלמידים מגלים שבהינתן היקף קבוע ניתן ליצור משולשים שונים. נשמר ומה השתנה לאחר כל פעולה שהם עושים

בפעילות הנוספת התלמידים מתנסים במדידות אורך של . כשהם מודגמים על המשולש –ואת מושג היקף המצולע , הבנת מושג המצולע ומרכיביו

 . בביטוי ההיקף כתרגיל חיבור ובחישוב ההיקף בסנטימטרים, באמצעות סרגל, צלעות של משולשים

 

את , בעזרת יישומון, התלמידים חוקרים: היקף שימור כדי תוך משולשים שינוי לגבי בנותתו פיתוח -נתון  באורך מקטע משולשים יצירת .7

. ואת הקשר בין אורך של קטע השווה לסכום צלעותיו של משולש לבין היקפו של המשולש, האפשרויות לבניית משולשים שונים מקטע בהיקף נתון

הפעילות באה במטרה לחזק את . ושישנם משולשים שונים שיש להם אותו היקף, יםהתלמידים מגלים שהיקף נתון יכול להתאים למגוון של משולש

  . הבנת מושג המשולש ומרכיביו ואת מושג היקף המשולש

 

באמצעות , התלמידים חוקרים: מצולעים של הצורה שינוי בזמן ההיקף שימור לגבי תובנות פיתוח -נתון  באורך מקטע שונים מצולעים בניית .8

במהלך הפעילות התלמידים מגלים . במצב שבו היקף המצולע נשמר, מספר הצלעות של מצולע לבין אורכןאת הקשר בין , עים שוניםבניות של מצול

 .אפשר לבנות מגוון מצולעים ושהמצולע בעל המספר הקטן ביותר של צלעות הוא המשולש, המצולעהיקפו של המבטא את , שמאורך נתון של קטע

 

הפעילות : זהות מקוביות גופים הרכבת של אפשרויות לגבי תובנות פיתוח -קוביות  וארבע שלוש, משתיים בנייה - קובייה ועוד קובייה .9

 של ראשונית זיהוי יכולת לפתח מטרת הפעילות. קוביות שלוש וארבעמ יםשל מבנ לבנייהתפתחת קוביות ומ משתי מבנה של מתחילה בבנייה

כאשר פאה של קובייה כל הגופים בהם יעסקו בפעילות הם גופים הבנויים מקוביות זהות . ינם חופפיםושל גופים בעלי אותו נפח שא חופפים גופים

 .אחת מונחת בדיוק על הפאה של הקובייה השנייה
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 גופים של במקרה, הגוף של הפנים לשטח גוף הבונות הקוביות מספר שבין הקשר לגבי ראשוניות תובנות פיתוח -קוביות  על מדבקות  .11

באשר לקשר שבין מספר הקוביות שבונות גוף למספר יחידות השטח הריבועיות התלמידים מפתחים תובנות אינטואיטיביות   :מקוביות הבנויים

כתוצאה מהצמדת קובייה " נעלמות"במהלך המפגש הם חוקרים ומשוחחים על מספר הפאות ש. שסכומם מהווה את שטח הפנים של הגוף

ובדיקת מספר המדבקות הנדרשות , הצמדת קוביות למבנים שונים, הייקובכל פאה של הדבקת מדבקות על נעשית באמצעות  חקירהה .לקובייה

 .חיסור וכפל, מנייה  וחישוב באמצעות תרגילי חיבור, הדבקה, ידי בנייה-לגוף החדש על

 

תלמידים בונים גופים ה :בצורתם השונים, נפח שווי גופים של נפח חישוב לגבי תובנות פיתוח - ?שבניתם הגוף מורכב קוביות מכמה  .11

החישובים נעשים בדרכים שונות כאשר ההכוונה היא להבנת . ומחשבים את מספר הקוביות על בסיס מניית מספר הקוביות בשכבה אחת, מקוביות

. בט נשמר הנפחולהבין שלמרות שינוי המ, במהלך הפעילות התלמידים מפתחים את היכולת להתבונן על  גוף ממבטים שונים. פעולת הכפל

גם כאן הם מפתחים את ההבנה ששינוי . עם אותו מספר קוביות בכל אחת מהשכבות, שונים זה מזה התלמידים מתנסים בבניית גופים ,בהמשך

  .  כל עוד מספר הקוביות בכל שכבה נשמר, מיקום הקוביות בגוף איננו משפיע על הנפח של הגוף

 

הפעילות עוסקת בהבנת מצבים : ופירמידות תיבה, קובייה של מבנה לגבי תובנות פיתוח -ים גופ של פאות על שונים בצבעים מדבקות  .12

לבין , ריבועית( הבסיס)שבה כל הפאות ריבועיות ופירמידה ריבועית שיש בה פאה אחת , קובייה: הדדיים בין פאות בגופים שיש בהם פאה ריבועית

מדבקה  -צבים ההדדיים מתבצעת תוך כדי התנסות בהדבקת מדבקות בצבעים שוניםהבנת המ. פירמידה משולשת שבה כל הפאות הן משולשים

במהלך הפעילות מפתחים את ההבנה האינטואיטיבית שבגופים שיש בהם פאה . כך שלא יופיע אותו צבע על שתי פאות סמוכות, על כל פאה

 .  כל האחרותריבועית לא כל הפאות סמוכות ואילו בפירמידה משולשת כל אחת מהפאות סמוכה ל
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