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דגמים של צורות דגמים של צורות דגמים של צורות דגמים של צורות : ' כיתה ב- פעילות לגילאי גן . א

    הנדסיותהנדסיותהנדסיותהנדסיות

  ?מה עושים בפעילות

 מונים �

 מזהים דגמים �

  .גם על סמך מספר היחידות הבונות אותומשערים מהו מספר הצורות בד �

  החומרים

 ".צורות פלא הנדסיות"מתוך ערכת ) ללא הצורה הכתומה והצורה הלבנה( מכל צורה 20 - כ– לכל זוג �

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 

ת על עצמה דגם של צורות הנדסיות החוזריחידת בכל תמונה יש .  התמונות שלמטהתבוננו בחמשה �

 . בכל תמונהתהדגם החוזרו את יחידת זה. פעמיים

  ג  ב  א

  
  

 ה  ד

  
  

יחידת כך ש, בנו אותה בעזרת הצורות ההנדסיות. ל"בחרו אחת מחמש התמונות הנ. עבדו בזוגות �

 . פעמים5 הדגם תחזור על עצמה

 .ובכמה צורות בסך הכל,  השתמשתםרשמו בכמה צורות מכל סוג �

 10כדי ליצור דגם החוזר על עצמו , בכמה צורות בסך הכל תשתמשוו,  בכמה צורות מכל סוגנסו לחשוב �

 .פעמים

 .ובדקו האם צדקתם,  פעמים10המשיכו את הדגם כך שיחזור על עצמו  �

  יהצעות לדיון כיתת

בכמה צורות מכל ? בכמה צורות השתמשתם? באיזה דגם או דגמים השתמשתם בהכי פחות צורות �

 ?צבע השתמשתם

בכמה צורות מכל ? בכמה צורות השתמשתם? שתמשתם בהכי הרבה צורותבאיזה דגם או דגמים ה �

 ?צבע השתמשתם

 ? פעמים10כיצד ידעתם כמה צורות צריך כדי לבנות את הדגם החוזר על עצמו  �
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    פי הגודלפי הגודלפי הגודלפי הגודל----סידור עלסידור עלסידור עלסידור על: : : :     'ד - 'תות גיפעילות לגילאי כ. ב

  

  ?מה עושים בפעילות

 חוקרים את מושג השטח �

 ת שונותמגוון דרכים להשוואת שטחים של צורומפתחים  �

  שטחיהןלהשוות בין צורות כדי ה נעזרים בקשרים בין �

  

  החומרים

 ".צורות פלא הנדסיות"מתוך ערכת ) ללא הצורה הכתומה והצורה הלבנה( מכל צורה 10 - כ–לכל ילד  �

 .מספריים ודבק, דפים חלקים �

  

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 

אפשר להשתמש באיזה . ה אחת גדולה צורות ויוצר מהן צור6כל אחד בוחר  .ו בקבוצהעבד �

 .האדומות והצהובות, הכחולות, צרוף שרוצים מתוך הצורות הירוקות

 .סרטטו קו סביב הצורה שיצרתם וגזרו אותה �

 מהצורה בעלת השטח הקטן -וסדרו אותן לפי הגודל , השוו את כל הצורות שחברי הקבוצה יצרו �

 .לצורה בעלת השטח הגדול ביותר, ביותר

  .הדביקו את הצורות של קבוצתכם המסודרות לפי הגודל, על דף נייר גדול �

  

  הצעות לדיון כיתתי

 .תארו שתי דרכים לפחות? באיזה דרכים השתמשתם כדי להשוות בין הצורות �

 ?שטחןפי ה הכי קשה כשסידרתם את הצורות למה הי �

 ?כיצד ידעתם? האם היו לכם צורות בעלות אותו השטח �

? האם יש כאלה שאינן מסודרות לפי הסדר.  המודבקות של קבוצתכםהסתכלו על הצורות �

  ?ומדוע, אילו צורות, אם כן
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 מצאו את כל ההיקפים    :' ו-' פעילות לגילאי כיתות ה. ג

  ?מה עושים בפעילות

  .של צורה לבין ההיקף שלה" קטיותפקומ"חוקרים את הקשר בין ה �

 .משתמשים ביחידות מידה לא סטנדרטיות כדי למדוד היקף �

 .מגלים שלצורות בעלות שטח זהה יכול להיות היקף שונה �

  החומרים

 ".צורות פלא הנדסיות"מתוך ערכת ) בנהללא הצורה הכתומה והצורה הל( מכל צורה 20 - כ–לכל זוג  �

 ).בדף מצורף(רשת של משולשים דף עם  �

 .צבעים ומספריים �

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

  :הבאותצורות ההנדסיות כל ה בבנו מצולעים שונים תוך שימוש. בזוגותעבדו  �

 . משולשים ירוקים4 - מקביליות כחולות ו3,  טרפזים אדומים2,  משושה צהוב1

. אחד מהם יש לפחות צלע אחת שלמה משותפת עם מצולע אחרוודאו שלכל , ל מצולע שאתם בוניםבכ �

  :דוגמאות

      

 לא נכון נכון  נכון

  .במצולעים שבניתם) מקומות ריקים המוקפים בצורות" (חורים"וודאו שאין , בנוסף

 .דת מידה אחתכשהצלע של המשולש הירוק מהווה יחי, מצאו את ההיקף של המצולעים שבניתם �

 .על ידי צביעתם על רשת המשולשים, תעדו את המצולעים עם ההיקפים השונים �

 .עליהם את ההיקףגזרו את המצולעים וכתבו  �

  הצעות לדיון כיתתי

 אילו היקפים נוספים ?מהו ההיקף הגדול ביותר שמצאתם? מהו ההיקף הקטן ביותר שמצאתם �

 ?מצאתם

 ?קטן ביותר ובעלי ההיקף הגדול ביותראת המצולעים בעלי ההיקף המה מאפיין  �

 ?באיזו אסטרטגיה השתמשתם כדי למצוא את ההיקפים השונים �

  ?יש היקפים שווים, האם לכל המצולעים בעלי אותו השטח, בדקו �

 ?לאיזו מסקנה תוכלו להגיע? יש שטחים שווים, האם לכל המצולעים להם אותו היקף, בדקו




