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                                                       בדידיםפעילות עם 
  

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

 ירפה'כסו את הג: ' כיתה ב-פעילות לגילאי גן . א

  ?מה עושים בפעילות
 מפתחים חשיבה מרחבית 

 שטח כסכום החלקים המרכיבים אותומתופסים  

  מוצאים פתרונות שונים 

  החומרים
 . מכל צבע לכל ילד1, בדידים צבעוניים 
 .  לכל ילד3 – 2  – )מצורף בהמשך ("ירפה'כסו את הג"דף עבודה  

  
  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים  

  .כדי ליצור מדרגות,  לפי הסדר שלוכל אחד מבני הזוג יסדר את הבדידים .עבדו בזוגות 

 
  : במלואהירפה ' מהמדרגות שלו כדי לכסות את הגכל הבדידיםבכל אחד ישתמש כעת  

  )ירפה המוגדלת'מצורף דף המכיל את הג, התמונה לצרכי הדגמה בלבד(

  
 .אחד מהם אם הם זהים רק או ,  שוניםבמדה והםתעדו את שני הפתרונות . השוו את עבודותיכם

 .ירפה ותעדו אותן'נסו למצוא דרכים אחרות לכסות את הג 
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  ית לדיון כיתתהצעו

 ?כיתהנמצאו בכמה פתרונות שונים  

 ?כיצד? האם מציאת הפתרון הראשון עזרה למצוא פתרונות נוספים 

 ?מדוע? איזה בדיד שמתם ראשון 

 ?מדוע? הכי קל למקם?  בדידים היה הכי קשה למקםאילו 

   ?בכמה בדידים היינו משתמשים , ירפה במלואה בבדידים לבנים' היינו מכסים את הגםא 
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                                                      בדידיםפעילות עם 
                                                                                                     

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

 זוגות של בדידים ושברים:  'ד -  'תות גיפעילות לגילאי כ. ב

  ?מה עושים בפעילות
 חוקרים את משמעות השבר 

 רואים שאותו שבר יכול לתאר זוגות שונים של בדידים 

  של חלקים של שלםמנטלי מפתחים דימוי  

  החומרים
  סט אחד לכל זוג–בדידים צבעוניים  

  
  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 

 . מאורכו של הבדיד השני שבהם בדיד אחד הוא שלישדידיםמצאו זוג ב. עבדו בזוגות 

  לבן וירוק בהיר: הנה דוגמה כיצד לתעד זוג של בדידים. תעדו את התוצאה בשתי דרכים 

  

מצאו זוגות בדידים רבים ככל האפשר המראים 
3
 .תעדו כל אחד מהם בשתי דרכים. 1

זוגות בדידים המראים כעת חפשו  
4
 .תעדו כל אחד מהם בשתי דרכיםו 1

: מצאו ותעדו זוגות בדידים עבור השברים הבאים 
2
1 , 

3
1 , 

4
1 , 

5
1 , 

6
1 , 

7
1 , 

8
1 , 

9
1 , 

10
1  

  

  הצעות לדיון כיתתי
 ?ים עבור שבר מסו האפשרייםאיך אתם יודעים שמצאתם את כל הזוגות 

מדוע   
12
 ? אינו ברשימה1

 ?שני שברים שוניםשל ייצוג בכיצד יתכן שאותו בדיד משמש  

 ?ימים מיוצגים על ידי פחות זוגות של בדידים מאשר אחריםמדוע שברים מסו 
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                                                      בדידיםפעילות עם 
  

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

 שמות שונים לבדידים :' ו- ' פעילות לגילאי כיתות ה. ג

  ?מה עושים בפעילות
 משמעות המספרים הרציונלייםחוקרים את  

 שאותו השבר יכול להתאים לבדידים שוניםמגלים  

 מגלים שאותו הבדיד יכול להתאים לשברים שונים 

  
  החומרים
  סט אחד לכל זוג–בדידים צבעוניים  

  
  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

 .1 בחרו בדיד סגול ותנו לו את הערך .עבדו בזוגות 

 1 בהתבסס על העובדה שהבדיד הסגול הוא ,ם המתאימים לכל שאר הבדידיםמצאו את המספרי 

 הנה .או מספרים שלמים, מספרים מעורבים, המספרים המתאימים יכולים להיות שברים. שלם

 :מספר פתרונות

  
 .תעדו את כל הפתרונות 

מים לכל את המספרים המתאי, שוב, מצאו ותעדו. 1ותנו לו את הערך , כעת בחרו בדיד בצבע אחר 

 .אחד משאר הבדידים

  .חזרו על התהליך עם בדיד בצבע אחר 

 
  הצעות לדיון כיתתי

  ?1/2 איזה בדיד מייצג: כיצד תענו על השאלה 
 
 ?כיצד תסבירו את העובדה שלבדידים שונים מתאים אותו המספר 

  
 ?כיצד תסבירו את העובדה שלאותו בדיד מתאימים כל כך הרבה מספרים שונים 

  
 ? שלם 1-ארוכים מ?  שלם 1-על המספרים המתאימים לבדידים קצרים ממה אפשר לומר  

 


