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  2 קוביות מתחברותפעילות עם 
  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: הפעילויות מעובדות מתוך

 
 ? האורךומה: ' כיתה ב- פעילות לגילאי  גן . א

  ?מה עושים בפעילות
 משתמשים ביחידות מידה לא קונבנציונליות 

 מפתחים את היכולת לאמוד אורך 

  מפתחים חוש למספרים 

  החומרים
   תקוביות מתחברו 

   בהמשך מצורף–" ? האורךומה: "עודילתדף  

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 
  כותבים את שם הפריט בדף התיעוד .  בוחרים פריט בחדר או בכיתה.עובדים בזוגות 

 ).מצורף בהמשך(

. אומדים כמה קוביות מתחברות צריך כדי לבנות רכבת שאורכה כאורך הפריט הנבחר 

 .מתעדים את האומדן

על ידי הצמדת הרכבת , רכבת של קוביות מתחברותאת אורך הפריט בעזרת ם מודדי 

 :כמו בדוגמה הבאה, לפריט

 
  

  

  

  .עודיתעדו אותו בדף הת. מספר הקוביות ברכבת הוא האורך האמיתי של הפריט

 .יקאו מדו, מדיארוך , מדיהיה קצר השוו את האומדן שלכם לאורך האמיתי וסמנו האם  

  .פריטים נוספיםבהשוואה המדידה וה, דןאומה תהליכיחזרו על  

  
  הצעות לדיון כיתתי

  .דוגמאות לאומדנים ומדידות אמיתיות והשוואה ביניהםהצגת  

 ?מדוע?  לדעתכםאלו אומדנים הגיוניים 

 ?מדוע? קצר מאד או ארוך מאד אורך הפריט כאשר הפריט מהוהאם קשה יותר לאמוד  

  ?יהיה קרוב ביותר באורכו לפריט זהאיזה מהפריטים שבדקתם . החזיקו פריט כלשהו 
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  ? האורךומה
  

  ______________________________: הפריט
  

  __________): בקוביות מתחברות(אורך הפריט  שלאומדן 
  

  __________): בקוביות מתחברות(האורך האמיתי של הפריט 
  

  מדי    ארוך         :   האומדן שלנו היה
  דימ     קצר                                   

  ק      מדוי                                 
 
---------------------------------------------------------------------------  
 

  ______________________________: הפריט
  

  __________): בקוביות מתחברות( אורך הפריט שלאומדן 
  

  __________): בקוביות מתחברות(ט האורך האמיתי של הפרי
  

  דימ      ארוך     :     האומדן שלנו היה
  דימ         קצר                               
  ק         מדוי                              

 
---------------------------------------------------------------------------  
 

  
  ______________________________: הפריט

  
  __________): בקוביות מתחברות( אורך הפריט שלאומדן 

  
  __________): בקוביות מתחברות(האורך האמיתי של הפריט 

  
  דימ      ארוך     :     האומדן שלנו היה

  דימ         קצר                               
  ק       מדוי                                
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                                                                          2  קוביות מתחברותפעילות עם 
  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: הפעילויות מעובדות מתוך

 פרוסות עוגה :'ו -  'תות גיפעילות לגילאי כ. ב

  ?ם בפעילותמה עושי
  למושג השטחכפלהפעולת מקשרים בין  

 מחפשים דגמים 

   ניבוייםלערוךמשתמשים בדגמים כדי  

  החומרים
  קוביות מתחברות 

  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 
שצורת , כלומר (ריבועיות השתמשו בקוביות המתחברות כדי לבנות עוגות. עבדו עם בן זוג 

התחילו עם עוגה .  כשלכולן שכבה אחת,כות וגדלותהול, )ריבועהיא שלהן הפאה העליונה 

דמיינו שהחלק העליון והצדדים של העוגה . x 2 2 )מימדי הפאה העליונה, כלומר (שמימדיה

 . פרוסה של העוגהכל קובייה היאשו, מצופים בשוקולד

מספר הפרוסות את  , צדדים3מצאו את מספר הפרוסות עם ציפוי שוקולד על , עבור כל עוגה 

 .ואת מספר הפרוסות עם ציפוי שוקולד על צד אחד,  צדדים2עם ציפוי שוקולד על 

  :תעדו את הנתונים שלכם בטבלה כזו 

  ות הפרוסיסוג    

    :ציפוי שוקולד על

  מימדי העוגה

  

   צדדים3   צדדים2  צד אחד  מספר הפרוסות

2 × 2  4        

 

סוגי הפרוסות של כל כמות  את המספר ואת כך שתוכלו לתאר,  חוקיות ומצאוחפשו דגמים 
 .עוגה

  
  הצעות לדיון כיתתי

 ? מצאתםחוקיותאיזו אילו דגמים ו 

 ? פרוסות יש ציפוי שוקולד רק על צד אחד25 -אם ל, לכמה אנשים תוכלו לתת פרוסה 

 ?איזה גודל עוגה תזמינו,  צדדים2 פרוסות שלהן ציפוי שוקולד על 28אם תרצו עוגה עם  

כמה תעלה ,  אם תשתמשו במחירים שקבעתם.לכל סוג של פרוסה ריםהציעו מחי 

 ?6×6עוגה שמימדיה 
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    2  קוביות מתחברותפעילות עם  
  

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

  חידות שברים עם קוביות :'ה -' דתות יפעילות לגילאי כ. ג

  ?מה עושים בפעילות
  רבות לייצג את אותו שבר דרכים שישמגלים  

 מקשרים בין שברים וגיאומטריה 

  משתמשים ביחס ופרופורציה 

  החומרים
  קוביות מתחברות 

 )ב"מצ(ריבועים  שלדף עם רשת  
  הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

 . כדי לפתור כל אחת מחידות השבריםעבדו בזוגות 
 על פי התנאים )ותמשכבה אחת של קובי(רות כדי לבנות תיבה השתמשו בקוביות מתחב 

פתרון אחד שונה מן האחר אם .  מצאו מספר רב ככל האפשר של פתרונות.הנתונים בחידה

 . שוניםתיבהמימדי האו אם , ונה של קוביות כדי לבנות את התיבההוא דורש מספר ש

 :לדוגמה

 
 

כדי לתעד את אותם  וצבעו )מצורפת בהמשך (רשת הריבועיםלהעתיקו את פתרונותיכם  

 .מספר פתרונות ישו במדה למצוא חוקיותנסו . ןהפתרו
  

  

  

  המשך בעמוד הבא
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  חידות השברים
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                      
          

            

            
                        

                                           

 .                                 

  הצעות לדיון כיתתי
 ? את החידותכיצד פתרתם 
 ?כמה פתרונות מצאתם לכל חידה 
 ?איזו חוקיות גיליתם 

שאלו שאלות דומות ?  אדום1/4 צבועה  2תיבה בחידה מספר שה כיצד מצאתם 

 .נוספות

, מהמלבן הוא צהוב) 4/12לדוגמה , החליטו על שבר כלשהו (-כאשר אתם אומרים ש 

 ?1/3 - הוא שם אחר ל4/12מדוע ?  במלבן12 - וה4 -מה מייצגים ה

 ? מהקוביות יהיו כחולות1/4לבנות תיבה שבה , 4בתנאים של חידה , האם אפשר 

 

  1חידה מספר 
  .  צהוב1/4 - כחול ו1/2  התיבה היא

       .שחור צבוע שאר התיבה 

  3חידה מספר 
  . צהוב1/4 - כחול ו3/8  התיבה היא

 .    שאר התיבה הוא אדום

  2חידה מספר 

  . קוביות12 התיבה היא 

  ,שלוש מהקוביות הן ירוקות

  ,שישית מהן צהובות. רבע מהן אדומות

  .    והשאר כחולות

  4חידה מספר 

  .  אדום3/5  התיבה היא

  ,הוא כחול וצהוב שאר התיבה

 .אבל לא בכמויות שוות
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