


מאפייני  
הסביבה  

המשחקית  

אנימציה•

דינמיות  •

שלבים  •

משוב•





המשתתפים במחקר  

מורות שלקחו חלק בהשתלמות בפסגה  42•

עבור כל המורות השימוש בסביבה המשחקית היה •

בשילוב ברצף ההוראה , שימוש ראשון 



: תכנון השיעור כלל 

שימוש במשחקון  •

עם או לצד  )שילוב משימה מסדר חשיבה גבוה •

(ההתנסות במשחקון 



שאלות

,  כיצד מורות למתמטיקה בבתי ספר יסודיים•

משלבות משחקונים מתמטיים  , ללא ניסיון קודם

תוך עיסוק במשימות מסדר חשיבה  , ממוחשבים

?גבוה

? מהן עמדותיהן לגבי שילוב זה•



יישום של המורה את שימוש במשחקון 
מבט כולל ביחס שיעור כולו 

?היכן שולב המשחקון בשיעור ביחס למשימה מסדר חשיבה גבוה•

/  חקר/ הקניה/ הטרמה)? לאיזו מטרת הוראה שימש המשחקון•

(הערכה / תרגול



תמונת שטף שיעור  

הגישה האינסטרומנטלית  -תזמורים 
(Drijvers, 2013)



בין /אחרי / במהלך/ לפני–חסג 

לפני

במהלך

בין

לפני ואחרי אחרי



טיפוסים  5

חסג אחריחסג לפני

חשיבה מסדר גבוה–חסג 

חסג לפני ואחריחסג בין
חסג במהלך



(  42מתוך )?  כמה שיעורים 

לפניחסג 
משחקון  

במהלךחסג 
המשחקון 

אחריחסג 
משחקון  

ביןחסג 
משחקונים

לפני  חסג 

משחקוןואחרי 

542157כמות

אחוזים  

(100%)

12%9%50.5%12%16.5%



?    למה שימש המשחקון 
לפניחסג 

משחקון  

במהלךחסג 
המשחקון 

אחריחסג 
משחקון  

ביןחסג 
משחקונים

לפני  חסג 

משחקוןואחרי 

/ הטרמה

חזרה

1%21%3%1%

13%5.5%12%הקניה

8.5%5%1%3.5%חקר 

12%11%2.5%תרגול  

הערכה  

100%12%9.5%50%12%16.5%כ "סה



עמדות המורים בעקבות ההתנסות  

תובנות  / מעכב / מקדם -עמדות המורים סווגו ל•

טכנולוגי  / פדגוגי/ מתמטי•

המורות  42מתוך 39•



בסביבה  ראשוןבעקבות שימוש 

(39)נקודת המבט של המורות 
היבטים מקדמים ומעכבים  

מעכב מקדם 

ייצוג מצבים בעזרת המחשותמתמטי  
המשחקון עזר להם מאד להבין את יחידות השטח  

המשחקון אפשר לתלמידים  . וחישובי שטחים והיקף
להתנסות בהרכבת מלבנים שונים עם שטחים והיקפים  

דבר שעזר להם בהמשך , שונים באמצעות המחשב
(T28). במשימה שניתנה בכיתה בעקבות המשחקון

תובנה מספרית 
אם היום אני . זה בעצם נושא מאוד לא פשוט

אבל  . אשאל ילד מהי ספרת האחדות הוא ידע
???כמה אחדות או כמה מאות

(T5)

מוטיבציהפדגוגי  
בכל פעם שאמרתי להם תלחצו על החיצים ותראו מה 

.  לחשוב עוד, זה דרבן אותם להמשיך לנסות, קורה

(T4)

התאמה לרמת הלומדים  
(.. קשה)*שני השלבים האחרונים זה היה ממש 

הרמה מאוד  . ... הוספות, לבצע כל מיני החלפות
(T21). עלתה 

ממשק מדויק  טכנולוגי  
השימוש במשחקון תרם רבות ללמידה בכך שהן לא  

כמו )התבלבלו ציורו ציר שגוי או שרטוט לא נכון 
שילוב המשחקון  (. שרואים בדוגמה שלהן המחברת

(T15). שיפר ועזר להבנת השיעור

קושי בהבנת אופן התפעול
בשלב השני שבו היו צריכים לפרק את המלבן  

(T10. )שם היה צריך יותר תיווך טכני, בעצמם



בסביבה  ראשוןבעקבות שימוש 

(39)נקודת המבט של המורות 
היבטים מקדמים ומעכבים  

תובנות מעכב מקדם 

51%23%12%מתמטי  

89%38%64%פדגוגי  

15%28%2.5%טכנולוגי  



מתמטינקודת המבט של המורות

ההצגה הוויזואלית של הנושא  
 /המחישה מהם שברים שקולים

T16

השלמת ישר נתון למלבן בעל שטח  
במקרה זה מודל רשת  –ידוע 

–המשבצות בלבל חלק מהתלמידים 
הם התייחסו לכל המשבצת במקום  

.לצלע המשבצת
T37

בזוגות  ( במהלך המשחק)*הילדים עבדו 
ישבתי את מספר זוגות על מנת , הטרוגני

כיצד הם מסבירים , לשמוע על מה הם מדברים
זוגות אשר לא השתמשו בשפה  .אחד לשני
עודדתי אותם לעשות זאת ואף  , מתמטית

הזכרתי להם אילו מושגים מתמטיים חשובים 
T24

אני הוספתי את המושגים  
מונה  ( שאין במשחקון)*

מכנה קו שבר 
T40



נקודת המבט של המורות

תובנות  מעכב  מקדם  
341תובנה מספרית •

--1תובנה גיאומטרית  •

שליטה במיומנויות  •

מתמטיות 

411

שימוש בכלים מתמטיים  •

לפתרון בעיות מילוליות  

---

שימוש בכלים מתמטיים  •

לפתרון בעיות חקר 

1-1

ייצוג מצבים בעזרת  •

המחשות 

822

--7מצבים  ייצוג מתמטי של •

הבנת תכונות המושגים  •

והקשרים ביניהם 

31-

הכרת השפה •

המתמטית ושימוש נכון  

בה

31-

מתמטי



פדגוגי

. פתיחת שיעור בצורה ויזואלית גורמת לתלמידים להשתתף יותר
(T5). כולל גם את התלמידים המתקשים שקל להם בלמידה מסוג זה

(מוטיבציה)

. אני חושבת שזה משהו שיכול לתת לי הרבה קביים. מזהנתרמתיגם אני 
המשחקון הזה מעביר את המהות של ה  ... זה סוג של קביים  להעביר את ה

(T8). . של החומר הנלמד הזה... 

(אמצעי עזר להוראה)

זה מאוד  . גם כשהוא במבחנים. הציר מספרים הוא מאוד קשה בדרך כלל לילדים
במשחקון הזה ספציפית  הוא יותר עזר  , ולמרות שזה משחק והוא מופשט. מופשט
ובגלל שהן לוחצות את המספר שהן צריכות ומגדילות  , בגלל שהוא משחק...  להם

(דינמיות)(    T 15)השנתות ( המרחק בין)*ומקטינות את 

שיעור ארוך יותר, כלומר. יותר זמן עבודה( הייתי מקצה)*-

(T33). . אולי הייתי פורשת את השיעור על שני שיעורים

(הקצאת זמן)



תובנות  מעכב  מקדם  

6375תלמיד•

12137מורה  •

-154משחקון•

4-22שיעור•

פדגוגי



נקודת המבט של המורות
תובנות  מעכב  מקדם  

הנאה  תלמיד•

סקרנות  , מוטיבציה  

מסוגלות  עצמאות ובטחון  

שיתוף פעולה  

קידום הלמידה  

משוב מקדם

קושי בהבנת המשחקון 

פיזור קשב 

איננו מקדם את הלמידה  

היכרות של התלמידים עם המשחקון 

למידה מתוך התנסות  

עבודה באופן עצמאי 

מוטיבציה מורה •

אמצעי עזר להוראה 

מענה לשונות 

הערכה  

דורש תיווך  

כלי שאינו מוכר לתלמידים 

אינו מתאים לכלל התלמידים

גוזל זמן  

למידה מדורגת , דורש תיווך 

התאמה לרמת הלומדים 

י המורה "הכנה מוקדמת ע

הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה 

המחשה  משחקון  •

דינמיות 

המחשה  

דינמיות 

תצוגה 

-

תזמון המשחקון בתוך השיעור -תורם למהלך השיעור  שיעור•

השיעור/ משך ההתנסות / הקצאת זמן 

מבנה השיעור  

מערך המשתתפים  

מקום השיעור  

פדגוגי



נקודת המבט של המורות

תובנות  מעכב  מקדם  

3תלמיד•

24מורה  •

52משחקון  •

1שיעור•

טכנולוגי



טכנולוגינקודת המבט של המורות

קושי באופן תפעול •

קושי בחיבור לטכנולוגיה  •

קושי בארגון תשתיות•

חוסר התאמה בין הממשק למטרות  •

השיעור  

מגבלות טכנולוגיות לעומת סביבת נייר •

ועיפרון  



:לסיכום' נק
ביחס למשחקון  החסגמקום הופעת 

–התפקיד של המשחקון משתנה על פי מקומו ביחס למשימה מסדר חשיבה גבוה •

למשחקון היה תפקיד של הכנה לעיסוק  –(50%)הופיע אחרי המשחקון החסגכאשר •
. במשימה מסדר חשיבה גבוה 

הדרגתיות בלמידה 
למשחקון היה תפקיד בלעדי של תרגול מה -(12%)הופיע לפני המשחקון החסגכאשר •

נלמד בפעילות מסדר חשיבה גבוה  / שנחקר
חוויה ומוטיבציה 



:לסיכום' נק
תובנות של המורות  

הסוגיה–מעכב ותובנות / מקדם–מה שבעיקר העסיק את המורות בכל המישורים •
הפדגוגית

/  עניין/ חוויה / ובפרט איך הכלי הטכנולוגי יכול לקדם את התלמיד מבחינת מוטיבציה•
סקרנות  

–מדוייקי ארגון השיעור באופן יותר "וכיצד ניתן לעשות שימוש מושכל במשחקון ע•
,  מקום פיזי לקיום השיעור, הקצאת זמן,  מבנה השיעור–בהתייחס להיבטים כגון 

. מקום שילוב המשחקון בתוך השיעור



!תודה על ההקשבה 


