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 בנושא שיקוף תיופעילו
  

 או דף משבצות על שולחן פעיל

 :הנחיות למורים

 שעות את נושא השיקוף או ההזזה. 6יש ללמד או ב' בכיתה א'  )קישור לתכנית הלימודים בנושא( הלימודים תכניתעל פי 

, ראיה מאוד להמשך הלמידה המתמטית של התלמיד. החל מאימון בוויזואליזציה, בהנמקה םיימשמעות אלו יםנושא

נושאים אלו נדחקים יות בהגיעו לתיכון. ובמודליזציה גיאומטרית ועד להתמודדות עם טרנספורמציות בפונקצ מרחבית

 בדרך כלל לסוף השנה או לא נלמדים כלל. 

. בדרך זו עליהם ניתן לצייר בטושים מחיקים עם דגמי משבצות, הפעילות המוצעת כאן מתבצעת על גבי שולחנות

ניתן להשתמש במידה ואין שולחן  .ומידת ההנעה ללמידה משמעותית גוברת נוצר חידוש ועניין בקרב התלמידים

מחיק/פלסטיק  ניילון ומעליהם התלמידים שולחנות על משבצות דפי להניח או בדפי המשבצות המצורפים לכל פעילות

 '.שקוף וכד

  

 

 

 

 

 

 

 תלמידי כיתה א' בביה"ס ע"ש יצחק רבין בנשר מבצעים את הפעילות   

 

 .או ב'פעילות זו מיועדת לתלמידי כיתות א' 

 טרנספורמציות וסימטריה מאת ד"ר מריטה ברבש וד"ר ניצה כהן( קישור למאמר) השיקוףבמהלך הפעילות נפגשים התלמידים עם מושג 

)שימור השיקוף טריה שיקופית, תוך יישום של תכונות השימוש במשבצות מסייע להם בשרטוט דוגמאות בעלות סימ

 המרחק, היפוך המגמה והתייחסות לקו הסימטריה(. 

 שיקוף. פעילויות בנושא  3לפניכם 

יצירת תמונת הראי של הדוגמה  - מהי דוגמה סימטרית ומהו קו הסימטריה. הפעילות השניה –הפעילות הראשונה 

יצירת תמונת הראי של הדוגמה הנתונה בהתאם לקו  - פעילות השלישיתהנתונה בהתאם לקו הסימטריה הנתון. ה

 הסימטריה הנתון כאשר חלק מתמונת הראי נתון.

http://ymath.haifa.ac.il/
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/Mevoeret/A.Geometriya.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon13.pdf
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כאשר הפעילות מתבצעת על גבי משטח מחיק )כדוגמת השולחן הפעיל בתמונה לעיל( רצוי לבקש מן התלמידים 

גבי דפי המשבצות המצורפים אין צורך לתעד את פעולותיהם במחברת משובצת. במידה והפעילות מתבצעת על 

 בכך.

 

 מצורפים דפי הסבר למורה ודפים לפעילות התלמיד. 

 

 פעילות ראשונה

 בפעילות זו נפגשים התלמידים עם 

 דוגמאות ואי דוגמאות של סימטריה 

 שיקופית. הדוגמאות המובאות 

 מפגישות את התלמידים עם קוי 

 סימטריה שאינם במנח  אנכי  לדף.

 זאת כדי למנוע הטמעה של טעות 

 נפוצה לפיה, קו סימטריה הינו קו אנכי

 לדף בו אנו משתמשים.

 ניתן ואף רצוי להפגיש את התלמידים

 עם דוגמאות ואי דוגמאות מסוגים 

 ולא רק  בפעילויות נוספות שונים

 במשבצות.
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 פעילות שניה

 בפעילות זו מתנסים התלמידים 

 ביצירת דוגמאות סימטריות על ידי 

 העתקת הדגם הנתון, כאשר עליהם 

 להתייחס למרחק המשבצת מקו 

 הסימטריה, למנח המשתנה של קו 

 ולהיפוך המגמה.הסימטריה 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות שלישית

 בפעילות זו מתנסים התלמידים 

 ביצירת דוגמאות סימטריות על ידי 

 העתקת הדגם הנתון, כאשר עליהם 

 להתייחס כמו בפעילות השניה למרחק 

 המשבצת מקו הסימטריה, למנח 

 המשתנה של קו הסימטריה ולהיפוך 

 לזהות  הםהמגמה. אך עוד לפני כן עלי

 את החלקים השייכים לתמונת המקור 

 .ואת אלה השייכים לתמונת הראי
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 סימטריה

 פעילות ראשונה:

 צבועות בצד ימין הועתקו בהיפוך, ללא שינוי ה. כלומר המשבצות זוהי דוגמה סימטרית

 .הקו המקווקוהשמאלי של צד ל צורה וגודל

 

כל נקודה מצידו האחד של הקו נמצאת במרחק שווה 

 מצידו השני. לנקודה

 

 ההינו קו סימטרי המקווקו הקו הכחול

 

 

 גם זו דוגמה סימטרית                         

 

 

 

                     

 זוהי דוגמה לא סימטרית                       

 

 

 

 

 .על לוח המשבצות ושרטטו לכל אחת מהן את קו הסימטריה תוסימטרי אותו דוגמהכינ

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

http://ymath.haifa.ac.il/


 מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 שיקוף –' אכיתה 

http://ymath.haifa.ac.il/ 

 פעילות ראשונה - דף משבצות
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 סימטריה

 :השניפעילות 

 דוגמה סימטרית.העתיקו את הדגם והשלימו אותו כך שתיווצר 

 הסימטריה קו של המיקום לשינוי לב שימו    
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 פעילות שניה - משבצותדף 
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 סימטריה

 :לישיתשפעילות 

 ,שימו לב כך שיווצרו דוגמאות סימטריות.העתיקו את הדגמים והשלימו אותם 

 .צבועות משני צידי הקו משבצותה

 ב.                                                     .א

 

 

 

 

 

 

 

 צרו דוגמה משלכם ד.                                                   .ג   
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 שלישיתפעילות  - דף משבצות
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