
טיפוח חשיבה גאומטרית
בשילוב משחקים



בלימוד גיאומטריה( FLUENCY)הבניית שטף 

שטף דורש איזון וקשר בין

.הבנת מושגים גיאומטריים. א

.חשיבה גיאומטרית. ב

?מה המקום של משחק בלימוד הגיאומטריה

משחק מעודד חשיבה אסטרטגית על מנת לפתור בעיה•

.מעמיק את הבנת המושגים הגיאומטריים•

.אפשרויות של תרגול בהקשר אתגרי•

אפשרויות למורה בהערכה של יחידים בקבוצה או של קבוצות קטנות במשחק  •

.משותף

.אפשרות למשחק חוץ לכותלי בית הספר עם ההורים•

?איך להפעיל משחק בכתה

המורה מסביר את החוקים ולוקח תור ראשון תוך כדי . הכתה נגד המורה-דרך טובה

לאחר מכן תור של הכתה או הקבוצה המתמודדת עם  . הסברת האסטרטגיה שלו

.המורה



1משחק 

אני אוהב  

מצולעים





2משחק

אני אוהב  

מרובעים





מצא את המצולע: 3משחק 

כללים

משחק לשני שחקנים•

לפי תור התלמיד ממלא בצבע משולש קטן•

כאשר השחקן משלים מצולע מקבל נקודות•

משולשים  4כל מצולע חייב להיות מורכב מ אבל •

קטנים

.הכי הרבה נקודות בסוף המשחק-המנצח•

ניקוד
נקודות4-מקבילית, נקודות3-מלבן, נקודות2-משולש, 1נקודה -ריבוע







4משחק 

בינגו

כללים

.  קוראים כרטיס רמז, בקבוצה קטנה•

.התלמידים מצביעים על שרטוט התואם את הרמז•

.ייתכן יש יותר מתשובה אחת•

אם התלמיד יכול להסביר למה השרטוט מתאים יכול הוא לכסות  •

.את התמונה

.הראשון לחמישה בשורה מנצח•

?מה עושה המשחק הזה אתגרי

.ייתכן שלרמז יש שניים או יותר שרטוטים.1

לריבוע יש שני זוגות של  " באחד הרמזים כתוב -דוגמה. 2

."קווים כאלו

.התלמיד יכול לענות קווים מקבילים או קווים מאונכים. 3















5משחק 

משולשים  

שווה שוקיים

כללים
על  xלפי תור סמן

.אחת הנקודות

:  סיום המשחק

נקודות  3כאשר 

משלימות משולש  

שווה שוקיים  

.המשחק מסתיים

שרטטו את  

.המשולש

הראשון להשלים  

.הוא המנצח



6משחק 

תן שם
כללים

לשני שחקנים•

קוביות  2לפי תור זורקים •

(4ו 3לדוגמה )

4-מצא את הצורה המתאימה•

בכוון  3בכוון המאוזן ו 

.המאונך

תן שם לצורה•

הנקודות לפי מספר הצלעות  •

.בצורה

השחקן האשון המגיע לסכום  •

נקודות או יותר הוא 20של 

.המנצח

הנקודות לפי : וריאציות•

מספר צירי סימטריה  

או לפי , של הצורהשיקופית

.מספר הזוויות של הצורה












