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 הראשון שיצור ריבוע

 למורה

 מה מטרת המשחק?

במשחק נדרשים לדמיין ריבועים בהטיות שונות על רשת נקודות ולשים לב למאונכות ומקבילות בין 

 קווים במטרה לנצח.

 חשוב לבקש מהתלמידים לתאר את האסטרטגיות שלהם לאחר סיום המשחק.

 ת )מתכונות הריבוע( בין קווים על מנת לנצח.המשחק מעודד לשים לב למאונכות ומקבילו

 

  ?איך עובד היישומון

 היישומון מציג רשת נקודות. 

 ניתן לשנות את מספר הנקודות בעזרת החיצים בצד היישומון. 

 נקודות. 9x9נקודות עד רשת של  4x4ניתן לבחור בין רשת של   

 בלחיצה על נקודה, המשחק מתחיל.

 

 " לבחירת משחק עבור שני שחקנים. Two Playersהקליקו על  "

 ", ברירת המחדל היא שחקן מול מחשב.Two Playersאם לא בוחרים "

 

 

" לבחירת המחשב כשחקן ראשון, אחרת, ברירת  Computer Startsהקליקו על  "

 המחדל היא 

 מחשב כשחקן שני.

 

 " להתחלת משחק חדש.Restartהקליקו על  "

 

 

 שלבי הצגת המשחק:

 להקרין את המשחק על הלוח, ולהתחיל במשחק בין מורה לתלמיד.מומלץ 

 לגלות שנוצר ריבוע מוטה ולא מיושר עם הרשת. תלמידים מופתעים 

[.  לאפשר נקודות על הדףדף ]לזוגות תלמידים לשחק ביחד במחשב או על גבי  , לתתבהמשך

 לתלמידים לבחור את גודל הרשת.

 

 מעבר לקובץ לתלמיד

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekerbycomputer6/points.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekerbycomputer6/hekerbycomp6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekerbycomputer6/hekerbycomp6.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/Game_heker6.pdf
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 שאלות:

 מהו ריבוע? -

 האם יש תלמידים שבאופן עקבי נצחו או באופן עקבי הפסידו? -

 האם תוכלו להציע אסטרטגיה שעשויה לעזור לנצח במשחק? -

 האם יש נקודה שטוב להתחיל ממנה? )באיזה גודל של רשת?( -

תשחק נגד  הלאחר שהתלמידים יחלקו את רעיונותיהם, ניתן לחזור לשחק בזוגות או שהכתה כול

 סיון להחליט ביחד על הצעד הטוב ביותר בכל שלב. יהמחשב, בנ

 כל תלמיד יסביר את הרעיון העומד מאחרי הצעד שהוא מציע.

 

 וך כדי משחק מול המחשב:שאלות מפתח ת

 האם הצעד שאתה מציע הוא טוב? למה הצעת את הצעד הזה? -

 למה לדעתך המחשב עשה את הצעד הזה? האם זהו צעד טוב? -

 איך אתה יודע שזה ריבוע? -

 

 

 הצעה לפעילות דומה, לתלמיד יחיד:

 ריבועים נסתרים 8

 ריבועים נסתרים 01

 

 

 

 

 

 מעבר לקובץ לתלמיד

http://nrich.maths.org/6280
http://nrich.maths.org/2654
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekerbycomp5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/hekerbycomp5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/Game_heker6.pdf

