
   צורות הנדסיותפעילות עם 
  

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: הפעילויות מעובדות מתוך

 טיול הנמלה: ' כיתה ב-פעילות לגילאי גן 

  ?מה עושים בפעילות
 מודדים היקף 

יחידות מידה לא סטנדרטיותמשתמשים ב   

    שטח זהה והיקף שונהורות שלהןיוצרים צ

  החומרים
  משולשים ירוקים ואוסף ,  צהובות2- כחולות ו2,  אדומות2: ורות הנדסיות צ6 –לכל זוג ילדים  

 ."צורות פלא הנדסיות"מתוך ערכת 

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 
   צורה  כדי ליצור, צורות צהובות2- צורות כחולות ו2,  צורות אדומות2- השתמשו ב.עבדו בזוגות 

 ":טיול נמלה"דוגמה ל.  הצורות6 שימוש בכל  תוך,)טיול נמלה(שנמלה יכולה לטייל סביבה 

  
  

. של כל צורה מונח בצמוד לצד שלם של צורה אחרת)צלע (יש לוודא שלפחות צד שלם אחד   

נכון                               לא נכון         

.או בנו את הצורה בעזרת מדבקות מתאימות, "טיול הנמלה"סרטטו על נייר את המסלול של   

.את המספר שמצאתםליד הסרטוט כתבו . ול הנמלהשולש הירוק כדי למצוא את אורך טישתמשו במה   

סרטטו את ההיקף . שונה מסלול אורךאך ב, תוך שימוש בכל שש הצורות, ול נמלה אחרליצור טינסו  

 .ומצאו את אורכו על ידי שימוש במשולשים הירוקים

 יהצעות לדיון כיתת
?במה הם שונים? דומיםבמה טיולי הנמלה שמצאתם    

.הראו והסבירו? האם מישהו מצא מסלול קצר יותר   

.הראו והסבירו? האם מישהו מצא מסלול ארוך יותר   

?קצר יותר מהצורות שבהן מסלול ארוך יותרבמה שונות הצורות שבהן מסלול   
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                                                     צורות הנדסיות פעילות עם 

                                                                                                     

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: הפעילויות מעובדות מתוך

 ריצופים:  'ד -  'תות גיפעילות לגילאי כ. ב

  ?מה עושים בפעילות
 מתחילים לפתח הבנה של ריצוף 

מנויות של תפיסה מרחביתמפתחים מיו   

    סימטריה בריצופיםהאם קיימת בודקים 

  החומרים
".צורות פלא הנדסיות" מתוך ערכת  לכל זוג60 - כ–צורות הנדסיות מגוון    

  
  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 

 עשו זאת על ידי כך .ריצוףניתן ליצור מהן ,  צורות שונות2של רוף יחפשו צ. ותו בזוגעבד 

דוגמה לריצוף  .כך שאין רווחים בין הצורות,  סוגי הצורות2 ניתן לכסות דף נייר עם שתבדקו אם

  : צורות2של 

 
.ליצור ריצוף רופים מהם לא ניתןיואת הצ, ניתן ליצור ריצוףמהם צורות ה 2 רופייאת צרשמו    

   . צורות2רופים של יעד שתבדקו את כל הצ, המשיכו כך

  
  הצעות לדיון כיתתי

? צורות מצאתם2רופים שונים של יכמה צ   

?מדוע? רופים אי אפשרימאיזה צ, אם לא?  צורות2רופים של יהאם ניתן ליצור ריצוף מכל הצ   

?רופים האפשרייםיאיך אתם יודעים שמצאתם את כל הצ  

? האם היתה יותר מדרך אחת לרצף בעזרת אותו צירוף של צורות   

. והסביר? האם יצרתם ריצופים שיש  בהם סימטריה  
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  צורות הנדסיות                                                     פעילות עם 

  
  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: הפעילויות מעובדות מתוך

 בניית צורות גדולות יותר :' ו- ' פעילות לגילאי כיתות ה. ג

  ?מה עושים בפעילות
   דמיון צורותחוקרים את רעיון 

להוכיח ששתי צורות הן דומותכיצד טרטגיות מפתחים אס   

  ולפתור בעיותומשתמשים בדגמים כדי לעשות ניבוייםמגלים  

  החומרים
".צורות פלא הנדסיות"של ערכת ,  סט שלם לכל קבוצה-הנדסיות צורות מגוון    

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

אך השתמשו . צורות ההנדסיות שלכם הגדלות שונות של כל צורה באוסף ה4נסו לבנות  .עבדו בקבוצה 

: ריבוע דוגמה להגדלת .לצרכי הגדלהרק בצורה המקורית ו

  

  
 

  

...

3 2 1 ...ההגדלה

9 4 1 ...מספר הצורות

 

.חייבות להיות דומות לצורה המקורית, הגדולות יותר, זכרו שהצורות החדשות   

  ת מספר הצורות בהן השתמשתם תעדו א. ניירהתעדו את ההגדלות שלכם על ידי סרטוטם על  

 .בכל הגדלה

.חפשו חוקיות במספרים שמצאתם   

  הצעות לדיון כיתתי
?עבור אילו צורות הצלחתם למצוא הגדלות הדומות לצורה המקורית   

מדוע לדעתכם אי אפשר ליצור ? עבור אילו צורות לא הצלחתם למצוא הגדלות הדומות לצורה המקורית 

 ?הגדלות של צורות אלה

  ? אתם חוקיות במספר הצורות בהם השתמשתם כדי לבנות את הצורות ההולכות וגדלותהאם מצ 

 ?מהי, אם כן
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הפעילויות מעובדות מתוך: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

פעילות לגילאי גן - כיתה ב': טיול הנמלה

מה עושים בפעילות?


· מודדים היקף

· משתמשים ביחידות מידה לא סטנדרטיות

· יוצרים צורות שלהן שטח זהה והיקף שונה

החומרים


· לכל זוג ילדים – 6 צורות הנדסיות: 2 אדומות, 2 כחולות ו-2 צהובות, ואוסף משולשים ירוקים 
מתוך ערכת "צורות פלא הנדסיות".

הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 


· עבדו בזוגות. השתמשו ב-2 צורות אדומות, 2 צורות כחולות ו-2 צורות צהובות, כדי ליצור צורה 
שנמלה יכולה לטייל סביבה (טיול נמלה), תוך שימוש בכל 6 הצורות. דוגמה ל"טיול נמלה":



· יש לוודא שלפחות צד שלם אחד (צלע) של כל צורה מונח בצמוד לצד שלם של צורה אחרת.

נכון                              לא נכון          

· סרטטו על נייר את המסלול של "טיול הנמלה", או בנו את הצורה בעזרת מדבקות מתאימות.

· השתמשו במשולש הירוק כדי למצוא את אורך טיול הנמלה. כתבו ליד הסרטוט את המספר שמצאתם.

· נסו ליצור טיול נמלה אחר, תוך שימוש בכל שש הצורות, אך באורך מסלול שונה. סרטטו את ההיקף ומצאו את אורכו על ידי שימוש במשולשים הירוקים.

הצעות לדיון כיתתי 

· במה טיולי הנמלה שמצאתם דומים? במה הם שונים?

· האם מישהו מצא מסלול קצר יותר? הראו והסבירו.

· האם מישהו מצא מסלול ארוך יותר? הראו והסבירו.

· במה שונות הצורות שבהן מסלול ארוך יותר מהצורות שבהן מסלול קצר יותר?

פעילות עם צורות הנדסיות                                                    

הפעילויות מעובדות מתוך: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ב. פעילות לגילאי כיתות ג' - ד' : ריצופים

מה עושים בפעילות?


· מתחילים לפתח הבנה של ריצוף

· מפתחים מיומנויות של תפיסה מרחבית

· בודקים האם קיימת סימטריה בריצופים 

החומרים


· מגוון צורות הנדסיות – כ- 60 לכל זוג מתוך ערכת "צורות פלא הנדסיות".

הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 


· עבדו בזוגות. חפשו צירוף של 2 צורות שונות, מהן ניתן ליצור ריצוף. עשו זאת על ידי כך שתבדקו אם ניתן לכסות דף נייר עם 2 סוגי הצורות, כך שאין רווחים בין הצורות. דוגמה לריצוף של 2 צורות:


· רשמו את צירופי 2 הצורות מהם ניתן ליצור ריצוף, ואת הצירופים מהם לא ניתן ליצור ריצוף.

· המשיכו כך, עד שתבדקו את כל הצירופים של 2 צורות.

הצעות לדיון כיתתי


· כמה צירופים שונים של 2 צורות מצאתם?

· האם ניתן ליצור ריצוף מכל הצירופים של 2 צורות? אם לא, מאיזה צירופים אי אפשר? מדוע?

· איך אתם יודעים שמצאתם את כל הצירופים האפשריים?

· האם היתה יותר מדרך אחת לרצף בעזרת אותו צירוף של צורות? 

האם יצרתם ריצופים שיש  בהם סימטריה? הסבירו. 


· פעילות עם צורות הנדסיות                                                     



הפעילויות מעובדות מתוך: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ג. פעילות לגילאי כיתות ה' - ו': בניית צורות גדולות יותר

מה עושים בפעילות?


· חוקרים את רעיון דמיון צורות

· מפתחים אסטרטגיות כיצד להוכיח ששתי צורות הן דומות

· מגלים ומשתמשים בדגמים כדי לעשות ניבויים ולפתור בעיות

החומרים


· מגוון צורות הנדסיות - סט שלם לכל קבוצה, של ערכת "צורות פלא הנדסיות".

הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

· עבדו בקבוצה. נסו לבנות 4 הגדלות שונות של כל צורה באוסף הצורות ההנדסיות שלכם. השתמשו אך ורק בצורה המקורית לצרכי הגדלה. דוגמה להגדלת ריבוע:

		

		

		

		

		...



		ההגדלה

		1

		2

		3

		...



		מספר הצורות

		1

		4

		9

		...





· זכרו שהצורות החדשות, הגדולות יותר, חייבות להיות דומות לצורה המקורית.

· תעדו את ההגדלות שלכם על ידי סרטוטם על הנייר. תעדו את מספר הצורות בהן השתמשתם 
בכל הגדלה.

· חפשו חוקיות במספרים שמצאתם.

הצעות לדיון כיתתי


· עבור אילו צורות הצלחתם למצוא הגדלות הדומות לצורה המקורית?

· עבור אילו צורות לא הצלחתם למצוא הגדלות הדומות לצורה המקורית? מדוע לדעתכם אי אפשר ליצור הגדלות של צורות אלה?

· האם מצאתם חוקיות במספר הצורות בהם השתמשתם כדי לבנות את הצורות ההולכות וגדלות? 
אם כן, מהי?
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