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 ניתוח ראיון

 ?מבינים( או חלקם)מה הילדים •

 

 ?אילו נושאים דורשים עבודה נוספת במפגש המשך•
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 ?מהראיוןמה ניתן להסיק 

(.  או שעבדו עם ההמחשה)קיים אצלם דימוי מאד חזק של חצי •

ולכן  , הם יודעים שההשוואה היא השוואה ישירה של שטחים

 .  ועל כך שחצי יותר גדול" הכי גדול"מדברים על החלק 

 

 

שגוי לפיו ככל שהמספר " כלל"אפשר לזהות את ההיאחזות ב•

,  כלומר. כך השבר יהיה יותר קטן והפוך, שבמכנה יותר גדול
 .  לעומת המספרים השלמים" הפוך" הכלבשברים 
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 ?מהראיוןמה ניתן להסיק 

, ממקדים את ההסתכלות במכנה( או חלקם)נראה שהילדים •

 .  שמראה להם לכמה חלקים חילקו את העיגול

 

פי המספר שבמכנה הם בוחרים את העיגול  המחולק על •

 .  כשהם לא בטוחים שצריך לקחת רק חלק אחד, המתאים

 

ולא בטוח שהם מבינים את  , על המונה היא שוליתההסתכלות •

 .תפקיד המונה

   

לראות שעדיין קיים אצל תלמידים אלו קושי לראות את  אפשר •

 .אחדשני המספרים שבכתיבת השבר כמספר 
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 .  אצל כולם" יושב"גם הרעיון של חלוקה לחלקים שווים לא •

 

גם בהמשך העבודה  עדיין   שליאור ולינויאפשר לראות •

ולא  , מקובעים בהסתכלות על מספר החלקים המצוין במכנה

 .  מייחסים חשיבות למספר החלקים המצוין במונה

 ?מהראיוןמה ניתן להסיק 
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אצל  לבסס אילו נושאים חשוב 

   ? התלמידים

רעיון זה הוא המשך הרעיון . הרעיון של חלוקה לחלקים שוויםאת •

 .של חילוק לחלקים שנלמד בשלמים
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המספר שכתוב במכנה מציין לכמה   -הכתיבה של השבר•

ואילו המספר שבמונה מציין  , חלקים שווים חילקו את השלם

 .  כמה החלקים כאלו יש

 

יתכן שאם תלמידים שמתקשים בהבנת הכתיבה של השבר •

כדאי לעבוד בהתחלה עם  , ותפקיד כל אחד מהמספרים
 .  כתיבת השבר במילים

 

אצל  לבסס חשוב אילו נושאים 
   ? התלמידים
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מטרת חבילת הידע להציג דרך לעסוק בנושא מסוים כך •

שהתפתחות הידע המתמטי בנושא זה יהיה מקושר יותר ועשיר  

 .יותר

 

 הנושאיםסדר הופעת נמצא ציר ובו במרכז חבילת הידע •

 

של התפתחות המושגים  " הנתיב העיקרי"מראה את ציר זה •

 .המתמטיים שנלמדו לפני הנושא בו מתכוונים לעסוק
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 עקרונות בנייתה של חבילת ידע
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 .הציר חייב להיות מקושר לנושאים נוספים לאלו שנמצאים עליו•

 

אפשר לבטא  . לא לכל המרכיבים של מפת הידע יש אותו משקל•

 ".אליפסה"זאת באמצעות צבעים או גודל ה

 

בחבילת הידע מודגשים הנושאים המרכזיים עליהם מתבסס הנושא  •

 .הנלמד
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 עקרונות בנייתה של חבילת ידע
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 "מסלול מובנה"תכנון 
 

שמתאים להוראה  " מסלול"סמנו בחבילת הידע בשברים 

 .ים שרואינו/המתקנת לתלמיד

      

 .  כתבו ראשי פרקים ורצף למספר מפגשים פרטניים•

בכל מפגש ציינו את העקרונות המתמטיים שתרצו  •

 .  לעבוד עליהם
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 מסלול לדוגמה  

 .  צורות לחלקים חופפיםחלוקת ( 1)

 .  ישירההשוואה , החלקיםעל שוויון השטח של שיחה •

 

שטח השלם  , על כך שכל חלק מוכל כמה פעמים בשלםשיחה •

 .משטח השלם... שטח החלק קטן פי, משטח החלק... גדול פי

•   

 .  שמות של שברי יחידה לחלקיםהתאמת •

 

 .  כל שברי היחידה שווה לשלםסכום •

 

 .  שבר היחידה במספר הפעמים שווה לשלםמכפלת •
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 מסלול לדוגמה  

 .  כפלכבדיקה ביצוע , על שאלות חילוק בשלמיםעבודה ( 2)

 

 (.  במידת הצורך)עובדות כפל וחילוק חיזוק •

 

 :  למשל". סדרה"להציג מספר מצבי חילוק כאפשר •

,  6 -ב 12אותה שאלת חילוק של , 6 -ב 24שאלת חילוק של 
 .  6-ב 1אותה שאלת חילוק של , 6-ב 6אותה שאלת חילוק של 

 

 .חלוקה לחלקים שווים, חלוקה לקבוצות שוות: מודגשעקרון 
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 מסלול לדוגמה  
דיון על  . ייצוג השברים גם בעיגול וגם בכמות. השוואת שברי יחידה. 3

 .הקשר שבין מספר החלקים לגודלם

 

ייצוג  . וכפלבניית שברים משברי יחידה על ידי סכום של שברי יחידה . 4

 .כתיבה של התרגילים המתאימים(. עיגול)בשלם רציף 

 

 .מתרגיל לייצוגמעבר . 5

 

 .מספרים מעורביםייצוג . 6

 

עבודה על  . וחיסור שברים ומספרים מעורבים בעלי אותו מכנהחיבור . 7

 .סרטוט  ואומדן סדר גודל של התוצאה, ייצוג
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  מבנה השיעור

 
 דידקטי -החלק הקבוצתי

   (דקות 30-35) 
 

 

 החלק האינדיווידואלי

   (דקות 10-15) 
 

 

 פעילות

 דיון

 יישום
 

 יישום אינדיווידואלי

התאמה דיפרנציאלית   של  )

 ( המשימה
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 דוגמה  -מבנה השיעור 
 בנו שני שלמים מהגזרות שעל השולחן  חלק קבוצתי 

 -גזרות של שמינית ו 2, גזרות של רבע 2, שליש, על השולחן חצי)

 (  גזרות של שישית 4

 תרגיל שיבטא את מה שאתם בונים  כתבו 

 

,  הדגשת השברים השווים, השוואה בין הדרכים השונות: בדיון

 . לשלם" איסוף"ה

 

 :מציגים לתלמידים את המשוואה: יישום

 

אפשר . )ומבקשים להשלים במספר דרכים וגם להראות בהמחשה

 (  להציג עוד משוואות דומות

חלק 

 אינדיווידואלי

רצוי . לכל תלמיד גזרות אחרות)בניית שלמים בדרכים שונות  •

 (.גזרות של תשיעית 4להוסיף עוד 

 .1 -השלמה ל –השלמת משוואות שונות  •

1___
2

1
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  וגמה לדף תכנון ד –מבנה השיעור 

 הערות דידקטיות   פעילויות   

 :הוראות לפעילות חלק קבוצתי

 :  דיון

 

 :יישום

 

חלק 

 אינדיווידואלי

 :פעילות לכל תלמיד תכנון
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 .₪ 30ג אננס טרי הוא "מחירו של ק
ממה שהחקלאי   240%מחיר זה הוא 
 . ג אחד של אננס"מקבל עבור ק

 
 ?  מה המחיר שהחקלאי מקבל


