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

  מצולעים שונים  :'ד -  'תות גיפעילות לגילאי כ. ב

  ?מה עושים בפעילות
 בונים מצולעים שונים על לוח המסמרים 

 ממיינים מצולעים על פי מספר צלעותיהם 

   בתכונות של צורות ומשתמשים בשפה גיאומטרית דנים 

  החומרים
אחד לכל ילד, לוח מסמרים   

  )גם גדולות מאד ( בגדלים שוניםגומיות 

    בדף המצורף  –לוח נקודות 

   להצגת הפעילות לתלמידים הוראות
 עם גומייה אחת שאינה חותכת – מצולע –בונה צורה סגורה כל אחד מחברי הקבוצה . עבדו בקבוצות 

: הילדרכי בנידוגמאות .   כל אחד צריך לבנות מצולע עם מספר אחר של צלעות.את עצמה

  

  

  

  

  
נכון )לא סגור(לא נכון    )חותך את עצמו(לא נכון   

תעדו את המצולעים , אם כן. ובדקו אם אכן לכל אחד יש מספר צלעות שונה, השוו בין הצורות שבניתם 

 .על נייר הנקודות

.חזרו על התהליך עד שהקבוצה מחליטה שהיגיעה לכל מספר צלעות אפשרי   

  
  הצעות לדיון כיתתי

ם בכל  כיצד קוראים למצולעי–אפשר לסדר את המצולעים בטורים על פי מספר הצלעות  

 ?טור

?)חופפות (האם יש ביניהן צורות זהות? במה דומות הצורות המופיעות בכל טור   

?מדוע צורות הנראות שונה מופיעות באותו טור? במה שונות הצורות בכל טור  

.הסבירו? האם אפשר לבנות צורות עם מספר גדול יותר של צלעות על לוח המסמרים   
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פעילות על לוח מסמרים                                                     

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

א. פעילות לגילאי גן - כיתה ב': מסמרים בתוך משולשים

מה עושים בפעילות?


· יוצרים משולשים עם מספר שונה של מסמרים בתוכם

· מכירים בכך שמשולשים יכולים להיות שונים בגודלם ובצורתם

· מגלים על ידי היפוך, הזזה או סיבוב שמשולשים יכולים להיות חופפים

החומרים


· לוח מסמרים, אחד לכל ילד

· גומיות


· לוח נקודות – בדף המצורף  

הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 


· עבדו בזוגות. כל אחד מבני הזוג בונה משולש שאין בתוכו מסמרים כלל. משתמשים בגומייה אחת עבור כל משולש.

· השוו את 2 המשולשים שלכם.
   * אם הם נראים שונים – העתיקו אותם על נייר הנקודות.

·    * אם הם נראים זהים – שנו אחד מהם כך שתקבלו 2 שונים ללא מסמרים בתוכם. העתיקו אותם
     על נייר הנקודות.

· עכשיו מצאו כל אחד משולש עם מסמר 1 בתוכו. כשיש לכם 2 משולשים שונים, העתיקו אותם על נייר הנקודות.

· עשו אותו הדבר עם משולשים שיש בתוכם 2 מסמרים, ותעדו אותם.

· גזרו את כל המשולשים שסרטטתם, וכתבו על כל אחד כמה מסמרים יש בתוכו.

הצעות לדיון כיתתי 

· אפשר להכין טבלה עם שלושה טורים: 0, 1, או 2 מסמרים בפנים, ולהדביק את המשולשים המתאימים לכל טור: באיזה טור יש את מספר המשולשים הגדול ביותר? הקטן ביותר? כדאי שהתלמידים יבדקו אם המשולשים זהים על ידי נסיון לכסות אחד את השני.

· מה דומה ומה שונה במשולשים שבכל טור?  

· האם יכולים להיות משולשים עם מספר אחר של מסמרים בתוכם? הסבירו.  

פעילות על לוח מסמרים               


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

ב. פעילות לגילאי כיתות ג' - ד':  מצולעים שונים 

מה עושים בפעילות?


· בונים מצולעים שונים על לוח המסמרים

· ממיינים מצולעים על פי מספר צלעותיהם

· דנים בתכונות של צורות ומשתמשים בשפה גיאומטרית 

החומרים


· לוח מסמרים, אחד לכל ילד

· גומיות בגדלים שונים (גם גדולות מאד)

· לוח נקודות – בדף המצורף  


הוראות להצגת הפעילות לתלמידים 


· עבדו בקבוצות. כל אחד מחברי הקבוצה בונה צורה סגורה – מצולע – עם גומייה אחת שאינה חותכת את עצמה. כל אחד צריך לבנות מצולע עם מספר אחר של צלעות.  דוגמאות לדרכי בנייה:

		

		

		

		

		



		לא נכון (חותך את עצמו)

		

		לא נכון (לא סגור)

		

		נכון





· השוו בין הצורות שבניתם, ובדקו אם אכן לכל אחד יש מספר צלעות שונה. אם כן, תעדו את המצולעים על נייר הנקודות.

· חזרו על התהליך עד שהקבוצה מחליטה שהיגיעה לכל מספר צלעות אפשרי.

הצעות לדיון כיתתי


· אפשר לסדר את המצולעים בטורים על פי מספר הצלעות – כיצד קוראים למצולעים בכל טור?

· במה דומות הצורות המופיעות בכל טור? האם יש ביניהן צורות זהות (חופפות)?

· במה שונות הצורות בכל טור? מדוע צורות הנראות שונה מופיעות באותו טור?

· האם אפשר לבנות צורות עם מספר גדול יותר של צלעות על לוח המסמרים? הסבירו.

פעילות על לוח מסמרים                                                     
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ג. פעילות לגילאי כיתות ה' - ו': יצירת שברים

מה עושים בפעילות?


· מחלקים לוח מסמרים לחלקים ומוצאים את השבר המתאים להם

· מגלים שמות שונים עבור אותו חלק

· חוקרים דרכים שונות לחיבור שברים

· מייצגים שברים בצורה מרחבית


החומרים


· לוח מסמרים, אחד לכל קבוצה

· גומיות


· לוח נקודות – בדף המצורף  

הוראות להצגת הפעילות לתלמידים

· עבדו בקבוצה, וחלקו לוח מסמרים שלם ל- 4 חלקים. צרו חלקים בגדלים ובצורות שונים. השתמשו בגומייה כדי להפריד בין החלקים. אסור ליצור חלק על ידי "פתיחת" גומייה. דוגמאות לדרכי בנייה :

		

		

		





· מצאו את השבר המתאים לכל חלק מתוך לוח המסמרים השלם. אם אתם מתקשים במציאת השברים, שנו את החלוקה על הלוח כך שיהיה קל יותר למצוא את השברים.

· העתיקו את החלקים שיצרתם על דף הנקודות, וכתבו בכל חלק את השבר המייצג אותו.

· בדקו שסכום כל השברים שמצאתם הוא 1.

הצעות לדיון כיתתי


· כיצד מצאתם את השברים המתאימים?

· אילו שברים הצלחתם ליצור על לוח המסמרים? מדוע?

· באילו חלקים היה לכם קשה למצוא את השבר המתאים? מה עשיתם?

· האם יש שברים שאי אפשר ליצור על לוח המסמרים? הסבירו.
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