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   גופיםגופיםגופים
   

 
  

  : בתוכנית הלימודיםיםהנושא
   :'כיתה ב

  :  היכרות ראשונית–כדור , חרוט, פירמידה, גליל, תיבה, קובייה: גופים

 . מקצועות וקודקודים, כולל ספירת פיאות, התבוננות בגופים ותיאורם 

 . זיהוי צורות מישוריות על פני גופים 

 )ים פשוטיםבמקר(התאמת גופים לציורים או צילומים שלהם  

 .מקשיות ועוד, מפאות,  של גופים שונים מקוביות– לפי תמונות או לפי הוראות –בנייה  

 .זיהוי גופים שונים בסביבה 
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  לתוך הגוףלהיכנס 
   ג– לכיתות א

  :  הדרושיםחומריםה

  חרוט וכדור, פירמידה, גליל, קובייה: דסיים הנגופים

  :דרישות קדם

  .  ניתן להציב בפני התלמידים דגמים של גופים אלה.ל ושיומם"הנהכרת הגופים 

  :ההוראות למור

  .ליצור אצל התלמידים תחושה של הגופיםמטרת הפעילות היא 

 .שמם מהם להתבונן בהם ולכנות אותם ביבקש,  התלמידים את הגופים לפנייהניח .1

כעת עליהם למתוח . בתוך גליל ענקנמצאים  מן התלמידים לעצום עיניים ולדמיין שהם יבקש  .2

 מהם להעביר את היד על הדופן יבקש. את ידיהם עד שהם כאילו נוגעים בדפנות של הגליל

 ילאחר מכן בקש). מעגל( אותם איזו צורה מתקבלת ישאל. סביב סביב, הפנימית של הגליל

 ולומר איזו של הגליל) הבסיס( התחתון חלקהקו המתאר של  האצבע את מהם לסמן בעזרת

החלק העליון של הגליל ולומר איזו צורה ולסמן באצבע את קו המתאר של , בלוצורה קי

 ).בשני המקרים מקבלים מעגל. (קיבלו

הם בתוך חרוט ענק ולהעביר את הידיים  כעת שלדמיין עיניים ו מן התלמידים לעצוםיבקש .3

 מהם לסמן בעזרת ילאחר מכן בקש). מעגל(? התקבלהאיזו צורה , ופן הפנימיתדסביב ה

ולסמן , בלושל החרוט ולומר איזו צורה קי) הבסיס(האצבע את קו המתאר של החלק התחתון 

, ל מעגלבחלק  התחתון מתקב. (החלק העליון של החרוט ולומר איזו צורה קיבלובאצבע את 

 ).ה נקודואילו בחלק העליון מתקבלת

 ? היה הבדלים חלקלובאי, אם כן? האם היה הבדל בין הגליל לבין החרוט:  אותםישאל .4

 מן התלמידים לעצום עיניים ולדמיין כעת שהם בתוך פירמידה ענקית ולהעביר את יבקש .5

תלוי בסוג , ריבוע או משולש(? איזו צורה התקבלה, הידיים סביב הדופן הפנימית

 מהם לסמן בעזרת האצבע את קו המתאר של החלק התחתון ילאחר מכן בקש). הפירמידה

החלק העליון של ולסמן באצבע את , בלושל הפירמידה ולומר איזו צורה קי) הבסיס(

ואילו בחלק , בחלק  התחתון מתקבל ריבוע או משולש. (הפירמידה ולומר איזו צורה קיבלו

 ). נקודהתהעליון מתקבל

 ?באילו חלקים היה הבדל, אם כן?  לבין הפירמידההאם היה הבדל בין החרוט:  אותםישאל .6

 מהם יבקש.  מן התלמידים לעצום עיניים ולדמיין כעת שהם בתוך קובייה ענקיתיבקש .7

 )ריבוע(? איזו צורה יש לבסיס? כל פאהאיזו צורה יש ל.  את הפאות של הקובייהלהרגיש

 ?של הפירמידה כל פאהאיזו צורה יש ל.  מהם להשוות בין הקובייה לפירמידהיבקש .8

 )תלוי בסוג הפירמידה, ריבוע או משולש (?צורה יש לבסיס איזו )משולש(
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  ?מה יהיו ההבדלים בין הכדור לגליל? תיכנסו לתוך כדורומה אם : אותםי שאל .9
  

  
  .בזהירות את הצדדים ואת הגג" ממששים"ו ,ה ענקיתיילדים מדמיינים שהם בתוך קובי

  
  )Clements & Sarama, 2000 ראשית הגיאומטריה: לקוח מהמאמר(
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  מגוף לצורה

   ו– לכיתות א
  :החומרים הדרושים

  מספרים, גליל  נייר טואלט

  

  :הוראות לתלמידים

 יל של נייר טואלט קחו גל .1
 : כךעל השולחןהעמידו את הגליל  .2

      , ונפרוס אותו          ידי גזירה בקו ישר מאונך לשולחן-אם נפתח את הגליל על: שערו .3

 ?איזו צורה תתקבל
 .גזרו ובדקו את השערתכם .4
 . גוזרים בקו ישר שאינו מאונך לשולחןומה אם  .5

 . שערו ובדקו? איזו צורה תתקבל
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  וי קובייהכיס

   ג– לכיתות א
  

  :החומרים הדרושים

 ריבועים עבור כל 10 -כ(את פאות הקובייה ) חופפים(ריבועי נייר המכסים בדיוק , ותקובי

  ").פרחים("מדבקות , )קובייה

  

  :הוראות למורה

  . דוני עם התלמידים בשאלות הבאות

  . בקשי מהם לתעד את ההשערות שלהם

  .או בסיום הדיון על כל ההשערות, ל שלבניתן לבדוק את ההשערות לאחר כ

 

  ?כמה ריבועים צריך בשביל לכסות את כל הקובייהושערו קובייה  קחו .1

 ?  לכל ריבועכמה פרחים צריך, אם תרצו להדביק פרח קטן ליד כל קודקוד של אחד הריבועים .2

 ?כמה פרחים צריך עבור כל הריבועים שמכסים את הקובייה .3

כמה פרחים , כך שיכסו את כל הקובייה, על הקובייהם הפרחים עאם מדביקים את הריבועים  .4

 ?יהיו ליד כל קודקוד של הקובייה

 ?   יהיו על הקובייהכאלהכמה קבוצות . סביב כל קדקוד נוצרה קבוצה של פרחים .5

 : סכמו .6

  .קודקודים____ בריבוע יש  

  . פאות____ בקובייה יש 

  . פאות____ בכל קודקוד של הקובייה נפגשות 

  . קודקודים____ ובייה יש  בק

  

  


