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 ארבעת הקנגורואים

 

 .יש בעיה הקנגורואים גורוו קןל

הקפיצות של הצמד לא מתבצעות ממש לפי 

בכל פעם היא ש קןהבעיה של . התוכניות

 מרחקלמחצית שהוא קופץ הוא מגיע 

בקפיצה הראשונה שלו  .הקפיצה הקודמת

 . 'מ 01קופץ קן 

אך הוא מגיע בכל , עם בעיה דומה גורו

 .הקפיצה הקודמתמרחק  לשני שלישקפיצה 

 .  'מ 7בקפיצה הראשונה שלו קופץ גורו 

מאוד עקבי וכל קפיצה שלו  קונגו, לעומתם

היא למרחק של 
2

1
 .'מ 1

. היא התעייפות יתר גורונגוהבעיה של 

, 'מ 6בקפיצה הראשונה שלו הוא קופץ תמיד 

בקפיצה הבאה ב
2

1
אה עד פחות וכן הל' מ 1

 … שאין לו כח לזוז יותר

 

למרות הכל הם התעקשו לערוך . חבורת הקנגורואים שלנו ממש מתוסכלת

 .תחרות ביניהם

 '?מ 10מי יעבור ראשון מרחק של 
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          ? מי ינצח: שערו

 .תארו באקסל את מהלך הקפיצות של כל אחד מהחבורה

 . הציגו את הדרך בגרפים בעזרת האקסל

           ? מה גיליתם

    ? האם צדקתם

        : הסבירו את התוצאות

            

       ? מי הכי מאוכזב מהתוצאות לדעתך

           ? למה

            

 

 :הרחבה

איך הייתם משנים את קצב . עזרו לשלושת הקנגורואים להשיג את המנצח

        ? ההתקדמות שלהם

           

            

 

 :דונו בקבוצה

האם הדרך ? האם ישנן דרכים נוספות. הקשיבו לרעיונות של חבריכם לקבוצה

במה ? במה היא דומה? שלכם דומה לאחת הדרכים שהציע חברכם לקבוצה

          ? היא שונה
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 :למורה

 :שימוש בכתה

ות ויצרו את הסדר מים מצטברים שלסכו ליצירת סחאותיכניסו נו הילדים

 :הסדרות הגיאומטריות

10, 5, 2.5… 

7, 4.667, 3.111,… 

 : ואת הסדרות החשבוניות

2

1
1 , 3 , 

2

1
4  ,… 

6, 
2

1
4 , 3 … 

 : עזרה

 ?מה נמצא מאחורי המספרים

 :ליון נראות כךיהנוסחאות שבונות את הג

 גורונגו גורונגו קונגו קונגו גורו גורו קן קן 

1 10 =B2 7 =D2 1.5 =F2 6 =H2 

2 =B2/2 =C2+B3 =D2*2/3 =E2+D3 1.5 =G2+F3 =H2-1.5 =I2+H3 

3 =B3/2 =C3+B4 =D3*2/3 =E3+D4 =F3 =G3+F4 =H3-1.5 =I3+H4 

4 =B4/2 =C4+B5 =D4*2/3 =E4+D5 =F4 =G4+F5 =H4-1.5 =I4+H5 

5 =B5/2 =C5+B6 =D5*2/3 =E5+D6 =F5 =G5+F6 =H5-1.5 =I5+H6 

6 =B6/2 =C6+B7 =D6*2/3 =E6+D7 =F6 =G6+F7  =I6+H7 

7 =B7/2 =C7+B8 =D7*2/3 =E7+D8 =F7 =G7+F8  =I7+H8 

8 =B8/2 =C8+B9 =D8*2/3 =E8+D9 =F8 =G8+F9  =I8+H9 

9 =B9/2 =C9+B10 =D9*2/3 =E9+D10 =F9 =G9+F10  =I9+H10 

10 =B10/2 =C10+B11 =D10*2/3 =E10+D11 =F10 =G10+F11  =I10+H11 

11 =B11/2 =C11+B12 =D11*2/3 =E11+D12 =F11 =G11+F12  =I11+H12 

12 =B12/2 =C12+B13 =D12*2/3 =E12+D13 =F12 =G12+F13  =I12+H13 

13 =B13/2 =C13+B14 =D13*2/3 =E13+D14 =F13 =G13+F14  =I13+H14 

14 =B14/2 =C14+B15 =D14*2/3 =E14+D15 =F14 =G14+F15  =I14+H15 

15 =B15/2 =C15+B16 =D15*2/3 =E15+D16 =F15 =G15+F16  =I15+H16 
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 :נקודות חשובות ללמידה

ככל שמתקדמים  ותהסדרכל אחת מהילדים יצטרכו לגלות מה קורה לסכום 

 .ןבה

היא בניגוד לידוע להם על , שואף לגבולשל חלק מהסדרות העובדה שהסכום 

 .של קונגו הכמו בדוגמ, גדל ככל שהן מתקדמות ןסדרות שסכומ

 

 

 

 .רונית אלין וענת קלמרמאת  ,גבול, סדרות -ליון אלקטרוני יבעיות בשילוב ג: לקוח מתוך


