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מה למדנו משיעור הפתיחה 
בנושא הגופים בכיתה ב׳?

 פרופ' צביה מרקוביץ
 סמינר הקיבוצים, 

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

 נעמי חן-חדד
 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך 

 וסמינר הקיבוצים, 
המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות
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פעילות 4: המשך יישום הידע שנרכש

באמצעות  וגופים  צורות  בין  הבחנה  מטרה: 

דף עבודה )מצורף בסוף המאמר(.

שיקולים בתכנון השיעור

בכיתה 	  הגופים  לנושא  פתיחה  שיעור  הוא  השיעור 

ב'. לאחר לימוד מושג חדש, ניתן לוודא שהתלמידים 

מבינים אותו אם הם  מסוגלים  להבחין בין דוגמאות 

שייכות  שאינן  דוגמאות  לבין  זה  למושג  השייכות 

לשייך  יוכלו  שהילדים  רצינו  שלנו  במקרה  למושג. 

קודמים,  מלימודים  להם  שמוכר  מושג  הצורות,  את 

 - החדש  המושג   - הגופים  ואת  הצורות,  לקבוצת 

את  יפרידו  שהילדים  רצינו  כלומר  אחרת.  לקבוצה 

 - זרות  קבוצות  לשתי  לפניהם  שנשים  העצמים 

קבוצת הצורות וקבוצת הגופים.

היה חשוב לנו שהילדים יעבדו עם גופים מוחשיים ולא 	 

עם גופים שרואים בתמונות או במחשב, כיוון שאצל 

בהתייחסות  קשיים  להתעורר  יכולים  זה  בגיל  ילדים 

צג  על  או  בתמונה  המופיע  תלת-ממדי  שהוא  לגוף 

המחשב כדו-ממדי.

או 	  מנייר  עשויות  היו  בהן  שהשתמשנו  הצורות  כל 

קרטון ולא מפלסטיק או מעץ, כדי לא להיתקל בבעיה 

שעלולה היתה להתעורר דווקא בשיעור זה, אם היינו 

משתמשים בצורות "בעלות עובי". 

בצורה 	  לשחק  דקות  כמה  לילדים  לתת  החלטנו 

חופשית עם העצמים ששמנו על השולחן כדי שיכירו 

אותם טוב יותר וגם כדי שתהיה להם הזדמנות לשחק 

איתם לפני הפעילות.

זה 	  מה  יודעים  שהילדים  בטוחות  היינו  שלא  מכיוון 

החלטנו  זרות,  קבוצות  לשתי  עצמים  לחלק  אומר 

לתת בפעילות הפותחת שתי משימות בהן יש לחלק 

קבוצה לשתי קבוצות זרות.

לפי 	  תהיה  הקבוצות  כל  אצל  החלוקה  שאם  תכננו 

קריטריון המבחין בין צורה לבין גוף, נבקש מהילדים 

למעשה  מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  הם  והצורות  הגופים 

אנחנו פועלים בתוך עולם של גופים וצורות. למרות זאת, 

שיעורי  בין  הקשר  את  מספיק  רואים  הילדים  תמיד  לא 

והצורות  הגופים  עולם  לבין  הספר  בבית  הגיאומטריה 

שמסביבנו. בתוכנית הלימודים מופיע נושא הגופים בכיתה 

ב'. בכיתה א' לומדים הילדים על המצולעים ומתמקדים 

הצורות  עם  להכרות   .)2006 החינוך,  )משרד  במרובעים 

בכיתה א' קודמת הכרות עם גופים וצורות בגן הילדים. על 

פי תוכנית הלימודים לגן הילדים )משרד החינוך, 2010(, 

בלבד:  ממצולעים  הבנויים  לגופים  נחשפים  הילדים 

גליל,  אחרים:  ולגופים  ומנסרה,  תיבה  פירמידה,  קובייה, 

חרוט וכדור. כמו כן, תוכנית הלימודים בגן כוללת צורות 

בהן יש קו עקום: אליפסה, עיגול, חצי עיגול, ומצולעים: 

משולשים, מרובעים, מחומשים וכו'.

במאמר זה נתאר שיעור פתיחה בנושא הגופים בכיתה ב', 

שמתמקד בהבחנה בין צורה לגוף. נתאר את הפעילויות 

שנעשו בשיעור ונביא תיעוד ממהלך השיעור. את השיעור 

השיעור.  מהלך  את  ורשמה  צפתה  וצביה  נעמי,  לימדה 

לשלב  ניתן  אותם  רעיונות  למספר  נתייחס  מכן  לאחר 

בשיעורי ההמשך בנושא הגופים.

שיעור פתיחה בנושא הגופים

מטרת השיעור - הבחנה בין גופים לצורות
לשיעור זה תכננו את ארבע הפעילויות הבאות:

פעילות 1: פתיחה

זרות  קבוצות  לשתי  קבוצה  חלוקת  מטרה: 

על פי קריטריון נתון.

פעילות 2: גוף השיעור: שלב ההתנסות וההמשגה

)המכילה  עצמים  קבוצת  חלוקת  מטרה: 

לפי  זרות  קבוצות  לשתי  וגופים(  צורות 

קריטריון המבחין בין צורה לבין גוף.

פעילות 3: יישום הידע שנרכש 

הכיתה,  בחדר  גופים  חיפוש  מטרה: 

במסדרונות ובחצר בית הספר.

מה למדנו משיעור הפתיחה בנושא הגופים בכיתה ב'?

צביה מרקוביץ, נעמי חן-חדד
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אומר לחלק קבוצה נתונה לשתי קבוצות זרות. 

פעילות 2
)המכילה  עצמים  קבוצת  חלוקת  השיעור:  גוף 

צורות וגופים( לשתי קבוצות זרות
הנחנו על השולחנות לכל קבוצה מספר צורות בצבעים 

עיגול,  מקבילית,  ריבוע,  מעוין,  טרפז,  מלבן,  כמו:  שונים 

דווקא  לאו   - סתמית  צורה  כלשהו,  מצולע  משושה, 

מצולע, וכד'. הנחנו על השולחנות לכל קבוצה גם גופים 

ובגדלים שונים, למשל:  שונים: קופסאות בצורות שונות 

קופסת קורנפלקס, אריזה של שוקולד טובלרון, קופסת 

גופים  משחק,  קוביית  צנצנות,  בקבוקים,  נמס,  קפה 

דוגמה  וכד'.  שונות,  פריסות  מקיפול  שקיבלנו  מקרטון 

לחלק מהצורות והגופים ניתן לראות בתמונה 1.

תמונה 1
דוגמאות לצורות ולגופים שהונחו לפני התלמידים

לאחר שהצורות והגופים חולקו לילדים נעמי אמרה: "יש 

עליהם  תסתכלו  קודם  השולחן.  על  עצמים  הרבה  לכם 

לשתי  אותם  תחלקו  מכן  ולאחר  קצת,  איתם  ותשחקו 

קבוצות". 

סבב ראשון של החלוקה לקבוצות: 

הילדים התבוננו בעצמים, לקחו אותם בידיים, בנו מהם 

כשעברנו  החלוקה.  באופן  לדון  התחילו  ואז  מגדלים 

העצמים  את  חילקו  הקבוצות  רוב  כי  ראינו  ביניהם 

באחת  לדוגמה:  עשויים.  הם  ממנו  החומר  לפי  בעיקר 

או  מפלסטיק  "עשויים  לפי  חולקו  העצמים  הקבוצות 

לתאר אינטואיטיבית מה זו צורה ומה זה גוף, לקשר 

את הגוף שלנו עם דוגמאות של גופים אחרים ולשאול 

אחרת  בצורה  העצמים  את  לחלק  היה  אפשר  אם 

לא  הילדים  של  והחלוקה  במידה  קבוצות.  לשתי 

תתייחס לצורה וגוף, תכננו לשאול אם אפשר לחלק 

לקריטריון  איתם  יחד  להגיע  דיון  כדי  ותוך  אחרת 

המבחין בין צורה לבין גוף.

חשבנו 	  הגופים,  קבוצת  אל  יתוודעו  שהילדים  לאחר 

 - הקרובה  בסביבה  גופים  יחפשו  שהם  נכון  שיהיה 

בין  שיחבר  דבר  הספר,  בית  ובשטח  הכיתה  בחדר 

וגם יהפוך את השיעור  ובין חיי היומיום  המתמטיקה 

לחוויתי יותר.

כדי לסכם את הפעילות, הכנו דף עבודה ובחרנו לא 	 

לצייר את הצורות והגופים אלא לרשום  את שמותיהם 

בצורה מילולית, שוב על מנת לא להיכנס לנושא של 

גוף תלת-ממדי המתואר על דף שהוא דו-ממדי.

תיאור השיעור

בתיאור  קבוצות.  בחמש  שיושבים  ילדים   26 בכיתה 

השיעור "נ" מציין 'נעמי'. "י" מציין ילד או ילדה.

פעילות 1
פתיחה: חלוקת קבוצה לשתי קבוצות זרות

נעמי ביקשה מהילדים שיתחלקו לשתי קבוצות - קבוצת 

קבוצות  לשתי  התחלקו  הילדים  בנים.  וקבוצת  בנות 

והתיישבו על השטיח. נעמי שאלה את אחת הילדות האם 

היא יכולה לשבת בקבוצה השנייה. הילדה ענתה שלא כי 

היא לא בן.

נעמי ביקשה מהילדים להוציא טוש או עיפרון מהקלמר 

כלי  ולאחר מכן ביקשה שיתחלקו לשתי קבוצות על-פי 

הכתיבה שמחזיקים ביד. הילדים התחלקו לשתי קבוצות. 

ב"קבוצת  לעמוד  בחר  בטוש  שהחזיק  הילדים  אחד 

ל"קבוצת  עבר  הוא  קצר  בירור  לאחר  העפרונות". 

הטושים".

לאחר שתי פעילויות אלה, ולאחר דיון "האם ילד שבחר 

להיות  יכול  או  העפרונות"  ב"קבוצת  להיות  יכול  בטוש 

זה  מה  הבינו  שהילדים  התרשמנו  הקבוצות?"  בשתי 
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הילדים יחד: "ב"דקים"."

"אבל זה גדול."נ: 

"אבל זה דק." י: 

של נ:  בקבוצה  ששמנו  העצמים  לכל  המשותף  "מה 

ה"דקים"?"

"אפשר לעשות אותם מנייר."י: 

"איך  ושואלת:  שונים  מצולעים  מראה  נעמי  זה  בשלב 

קוראים לכולם?"

"מצולע."י: 

"מצולעים?"נ: 

"כן כי הם סגורים."י: 

"מה זה מצולע?"נ: 

"קו שבור סגור."י: 

נעמי מראה צורה "עגלגלה" ושואלת: "האם זה מצולע?"

"צריך לספור את הצלעות כי יש חלק אחד עגול."י: 

"האם זה מצולע?"נ: 

"לא. כי לא כל הצלעות קווים ישרים."י: 

"זאת צורה."י: 

"זאת צורה אפילו אם אין לה שם מיוחד."נ: 

"האם היא יכולה להיות שייכת לקבוצת ה"דקים"?"נ: 

"כן."י: 

"איך קוראים לקבוצת ה"דקים"?"נ: 

"קבוצת הצורות."י: 

"ואיך קוראים לקבוצת ה"עבים"?"נ: 

הילדים לא עונים.

"כל ה"עבים", במה הם שונים מהצורות?"נ: 

"יש בהם גם צורות אבל הם גם עבים."י: 

"נכון. ניתן לראות בהם צורות."נ: 

"העבים יותר גדולים."י: 

שוב נ:  )מראה  גדולות."  צורות  גם  לכם  הראיתי  "אבל 

את הבריסטול(.

הילדים לא עונים.

את נ:  גדולה  בקופסה  ששמו  הקבוצות  באחת  "ראיתי 

הדברים הקטנים."

"בעבים אפשר לאחסן דברים."י: 

"בזה אפשר לאחסן דברים?"  ושואלת:  גוף  נעמי מראה 

מראה גוף נוסף ושואלת אותה שאלה. 

נעמי מרימה צורה ושואלת: "בזה אפשר לאחסן משהו?"

שהשתמשו  סיפרו  הילדים  אחר".  ממשהו  או  מקרטון 

עשוי  עצם  איזה  להחליט  מנת  על  המישוש  בחוש 

מפלסטיק ואיזה עשוי מקרטון. קבוצה אחרת השתמשה 

בקריטריון של "קרטון" ו"לא קרטון" )תשובה הרבה יותר 

ליותר  העצמים  את  חילקה  נוספת  קבוצה  מדויקת(. 

והשאר  הקופסאות,  ובה  אחת  קבוצה  קבוצות:  משתי 

היו  כי  רק  לא  בעייתית  היתה  החלוקה  הצבע.  פי  על 

באופן  לחלק  קשה  היה  כי  אלא  קבוצות  משתי  יותר 

הונחה  צהובה  קופסה  למשל  וכך  זרות,  לקבוצות  זה 

גם  שייכת  הייתה  כשלמעשה  ה"צהובים"  בקבוצת 

לקבוצת ה"קופסאות".

סבב שני של החלוקה לקבוצות: 

קבוצות  לשתי  חלוקה  לגבי  ההנחיות  את  חידדה  נעמי 

עשויים  ממנו  החומר  לפי  לחלק  לא  לילדים  ואמרה 

חלוקה  ראינו  בין הקבוצות  שוב  העצמים. כשהסתובבנו 

שזה  ונמוך,  גבוה  ולפי  צלעות  מספר  לפי  צבעים,  לפי 

אולי יכול להוביל לחלוקה לפי צורה וגוף, אבל בשלב זה 

בקבוצת ה"נמוכים" היו גם לא מעט גופים.

סבב שלישי של החלוקה לקבוצות ודיון: 

לילדים  ואמרה  נוספת  פעם  ההנחיות  את  חידדה  נעמי 

לא לחלק לפי החומר כי את זה הם כבר עשו, לא לחלק 

לפי הצבע כי זה יוצר יותר משתי קבוצות, לא לחלק לפי 

מספר הצלעות כי זה יוצר שוב יותר מדי קבוצות וביקשה 

מהם לחשוב על משהו אחר.

מהקבוצות  בחלק  "ניצוצות"  התגלו  כבר  זה  בשלב 

כשהילדים חילקו את העצמים על פי קריטריון של ״עבה״ 

ו״דק״. באחת הקבוצות שמו את כל הצורות בצד אחד, 

את כל הגופים בצד שני אבל את קופסת הגפרורים שמו 

בצד של הצורות. קבוצה אחרת שחילקה גם היא ל״דק״ 

ו״עבה״ שמה את קופסת הגפרורים בצד של הגופים. 

בכיתה התעורר דיון בנוגע למיקום קופסת הגפרורים:

"בצד של ה"עבים" כי הקופסה יותר עבה מהצורות."י: 

"אבל קופסת הגפרורים עדיין דקה לעומת קופסאות נ: 

אחרות, אז אולי כן ב"דקים"?"

"קופסת הגפרורים קטנה. אז צריך ב"דקים"."י: 

"הגפרורים עדיין צריכים להיות ב"עבים"."י: 

נעמי הראתה לילדים בריסטול גדול ושאלה: "איפה נשים 

את זה?"
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מה למדנו מהשיעור?

השיעור. 	  כל  במהלך  עסוקים  היו  שהילדים  ראינו 

השיעור  בפתיחת  המשימות  את  לבצע  נהנו  הם 

ראינו  היו אלה שהתחלקו לקבוצות.  בהן הם עצמם 

ולבנות  ובצורות  בגופים  לגעת  נהנו  שהילדים  גם 

לאופן  בנוגע  סוערים  דיונים  ניהלו  הם  בעזרתם. 

בדיונים  פעיל  חלק  לקחו  ורובם  לקבוצות  החלוקה 

שהתקיימו במליאה.

לחוד 	  תכנון  כי  שיעור,  בכל  כמו  כמעט  למדנו,  שוב 

זמן  יותר  הרבה  לקחה   2 פעילות  לחוד.  ומציאות 

מהמתוכנן. מכיוון שמצאנו שתהליך חלוקת הצורות 

ומלמד, החלטנו לתת  והגופים לשתי קבוצות חשוב 

לו מספיק זמן ולכן פעילות 3 עברה לשיעור הבא ואת 

דף העבודה נתנו כמשימת בית.

לבצע 	  הילדים  של  הקושי  את  הן  ראינו  זה  בשיעור 

לבנות  הצורך  והן  לשנייה  אחת  ממשימה  "העברה" 

היטב  התמודדו  הילדים  מדורגת.  בצורה  משימות 

עם שתי המשימות שנתנו בפתיחת השיעור: חלוקה 

במשימה  זרות.  קבוצות  לשתי  הילדים  קבוצת  של 

הראשונה  הם התחלקו לשתי קבוצות זרות -  קבוצת 

בנות וקבוצת בנים ובמשימה השנייה התחלקו לשתי 

חשבנו  ביד.  שהחזיקו  הכתיבה  כלי  פי  על  קבוצות 

שבעקבות משימות אלה הילדים יהיו מסוגלים לחלק 

את העצמים )הצורות והגופים( לשתי קבוצות זרות: 

לפי  או  גוף  לבין  צורה  בין  המבחין  קריטריון  לפי  או 

כי רק חלק מהילדים אכן עשו  קריטריון אחר. נראה 

הילדים  למשל:  העצמים,  למשימת  ה"העברה"  את 

שחילקו ל"קרטון" ו"לא קרטון". ילדים אחרים חילקו 

)לפי  קבוצות  של  יותר  גדול  למספר  העצמים  את 

כי  נראה  לשתיים.  ולא  צלעות(  מספר  לפי  או  צבע 

יכולנו לחדד את הנקודה של חלוקה לשתי קבוצות, 

אם היינו נותנות משימה נוספת אחרי שתי משימות 

הפתיחה, או אם היינו מחליפות את המשימה השנייה 

עטים  השולחן  על  שמים  בה  למשימה  שבפתיחה, 

וטושים וצריך לחלק לשתי קבוצות. בשתי המשימות 

היתה  ואולי  עצמם  את  חילקו  הילדים  הראשונות 

משימת  לפני  עצמים  מחלקים  בה  משימה  חסרה 

"אפשר לשים על זה משהו."י: 

"האם יש שם לכל הקבוצה של ה"עבים"?"נ: 

"מחסן."   י: 

לאחסן נ:  יכולה  אני  שלה(  הגוף  על  )מראה  "אצלי 

דברים?"

"אוכל."י: 

"שתיה."י: 

"דם."י: 

"תינוקות."י: 

"עצמות."י: 

"איך קוראים למה שאני?"נ: 

"גוף."י: 

הגופים נ:  קבוצת  על  )מצביעה  אלה?"  ומה  גוף,  "אני 

שעל השולחן(.

"גופים."י: 

"אבל אי אפשר לאחסן מישהו."י: 

"אפשר לאחסן משהו."י: 

סבב רביעי של החלוקה לקבוצות: 

צורות  לקבוצת  העצמים  את  לחלק  מבקשת  נעמי 

וקבוצת גופים.

אחת הקבוצות שמה יחד את כל העצמים. הילדים אמרו: 

קבוצה  גופים."  )הילדים(  אנחנו  יחד.  הם  העצמים  "כל 

שתי  עם  הצורות.  עם  יחד  קטנות  תיבות  שמה  אחרת 

קבוצות אלה קיימנו דיון קצר שלאחריו הילדים שינו את 

והגופים.  החלוקה כך שהיתה הפרדה נכונה בין הצורות 

 - קבוצות  לשתי  נכון  חילקו  האחרות  הקבוצות  שלוש 

צורות וגופים.

"רציתי לשים את עצמי על השולחן ליד הגופים וגם י: 

את התיק שלי וגם את הבקבוק." 

כתוב  היה  האחד  על  שלטים:  שני  קיבלה  קבוצה  כל 

"צורות" ועל השני "גופים". הילדים התבקשו למקם את 

השלטים ליד הקבוצות המתאימות. 

השיעור הסתיים. 

דחינו  הקרובה,  בסביבה  גופים  חיפוש   :3 משימה  את 

לשיעור הבא.

בין צורות לגופים,  - הבחנה  4: דף העבודה  את משימה 

הילדים קיבלו כמשימת בית. 
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רעיונות נוספים לנושא הגופים

בואו ״נפשיט״ את הגופים
כשאנחנו רוצים להראות את הקשר בין הגופים והפריסות 

אנחנו בדרך כלל נותנים לילדים פריסות ומבקשים מהם 

הפעולה  את  נעשה  אם  ללמוד  נוכל  מה  גופים.  לבנות 

מראש  ״הלבשנו״  שאותו  גוף,  ניקח  כלומר,  ההפוכה? 

ו״נפשיט״ אותו, כפי שאפשר לראות בתמונה 2.

תמונה 2 
"מפשיטים" את התיבה

מצמידים   עליהם  גופים  הילדים  בפני  מציגים  זה  באופן 

כך  אותם,  המרכיבות  הצורות  את  צמדנים(  )באמצעות 

נשאלים,  הילדים  בנפרד.  חלק  כל  להסיר  יהיה  שניתן 

למשל, ממה לדעתם מורכבת התיבה )קופסת קורנפלקס 

"מפשיטים"  אפשרויות,  מציעים  שהם  לאחר  מצופה(? 

את הגוף ומציגים בפני התלמידים את הצורות המרכיבות 

הילדים  בפני  להציג  מומלץ  אותו  נוסף  גוף  הגוף.  את 

באופן זה הוא הגליל. גם לגביו מעלים השערות ולבסוף 

הצורות והגופים.

את 	  אחרת  מבינים  שונים  שילדים  יודעים  אנחנו 

דוגמה לכך  או שומעים בכיתה.  רואים  הדברים שהם 

ולקשר  האדם  לגוף  בהתייחסות  זה  בשיעור  ראינו 

שעסקנו  לאחר  השיעור,  סוף  לקראת  לגופים.  שלו 

בשיעור בגוף שלנו ובקשר שלו לגופים, אחד הילדים 

לשים את  "רציתי  הבין את הקשר, אמר:   כי  שנראה 

עצמי על השולחן ליד הגופים וגם את התיק שלי וגם 

את הבקבוק". לעומת זאת באחת הקבוצות התייחסו 

בנפרד לגוף האדם ולגופים ולצורות שעל השולחן, ולא 

הצליחו לקשר ביניהם. נראה כי גם כאן צריך היה לחדד 

את הדומה בין גוף האדם לבין הגופים שעל השולחן. 

נקודות שכדאי לשים לב אליהן לקראת 
השיעור הבא

נוספת 	  בהתייחסות  לפתוח  כדאי  הבא  השיעור  את 

לתכונה המאפיינת גופים - הנפח. ניתן, לפחות בחלק 

מהגופים לאחסן דברים, ניתן למלא אותם ולהמחיש 

למצוא  ניתן  זו  ברוח  התייחסות  נפח.  תופסים  שהם 

ההתייחסות  שם  הילדים,  גן  של  הלימודים  בתוכנית 

היא עבור הגננות: "גוף הוא תלת-ממדי, יש לו נפח, 

 ,2010 החינוך,  )משרד  בחלל"  מקום  תופס  הוא 

חזרה  תהווה  הביתה  שניתנה  המשימה   .)43 עמ' 

הקריטריון  פי  על  זרות  קבוצות  לשתי  החלוקה  על 

המבחין בין צורה לבין גוף.

בשיעור זה כדאי להתייחס לצורות ולגופים שסביבנו 	 

חיי  ובין  המתמטיקה  בין  הקשר  את  בכך  ולחזק 

מכן  ולאחר  הכיתה  בחדר  להתחיל  כדאי  היומיום. 

בית הספר, מסדרונות,  ברחבי  לטיול מתמטי  לצאת 

אבל  גופים.  למצוא  וכו', במטרה  אולם ספורט  חצר, 

רואים  שאנחנו  רבים  וגופים  צורות  כי  לזכור  צריך 

לומר  כדאי  לכן  מדויקים.  וגופים  צורות  אינם  סביבנו 

"הפח דומה לגליל", "הארון הוא כמו תיבה" ולא "הפח 

להדגיש  כדי  זאת  תיבה",  הוא  ו"הארון  גליל"  הוא 

בגיאומטריה  והגופים בהם אנחנו עוסקים  שהצורות 

הם צורות וגופים מדויקים, ואילו הצורות והגופים בחיי 

היומיום הם לא תמיד מדויקים.
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ביבליוגרפיה

מרקוביץ, צ' )2019(. חושבים מתמטיקה בגיל הרך - 	 

ספר לאנשי חינוך ולהורים. מכון מופ"ת.

תוכנית 	   .)2006( והספורט  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים.

לימודים 	  תוכנית  מתמטיקה,   .)2010( החינוך  משרד 

דתי.  והממלכתי  הממלכתי  בחינוך  הילדים  לגן 

ירושלים.

"מפשיטים" את הגוף ומציגים את החלקים. גם בתיבות 

בעלי  דומים  גופים  שני  להציג  מומלץ  בגלילים  וגם 

וקופסת  גדולה  קורנפלקס  קופסת  למשל,  שונה,  גודל 

קורנפלקס קטנה, במטרה להגיע עם התלמידים להבנה 

קשר  ללא  הגוף  את  המרכיבות  צורות  אותן  לתיבות  כי 

לגודל שלהן. 

למה אין ארון בצורת כדור?
לאחר שראינו גופים בסביבה ולאחר שמבקשים מהילדים 

לחפש גופים בביתם ולהביא לכיתה גוף, אפשר לדון בסוגי 

הגופים הנמצאים סביבנו, בסיבות לכך ולשאול למשל:

מדוע רוב הקופסאות הן בצורת תיבה?	 

האם מצאו במטבח סיר בצורת תיבה? 	 

האם למישהו יש בבית ארון בצורת פירמידה?	 

האם יש למישהו במיטה מזרן בצורה של כדור?	 

באיזו צורה הם רוב הבתים בהם אנחנו גרים?	 

אם זה גוף אז למה אין לו נפח?
מסך  על  או  ספרים  בתוך  גופים  לעיתים  רואים  אנחנו 

שהוא  הגוף  את  רואים  כלומר  המחשב,  או  הטלוויזיה 

חלק  לבלבל  עלול  זה  כדו-ממדי.  מוצג  תלת-ממדי 

מהילדים. הילדים עלולים לתהות: אם הם גופים למה אין 

להם נפח? למה הם נראים כמו נייר? כדאי לפתח פעילות 

שעוסקת בקשר בין הגופים ובין האופן בו הם נראים בדו-

להצגת  המשמשים  ביישומונים  להשתמש  ניתן  ממד. 

הגופים במנחים שונים. 

גופים ב"הפתעה בבית"
קוראים  שהם  או  לילדים,  קוראים  שאנחנו  הספרים 

בעצמם, הם הזדמנות טובה לשילוב המתמטיקה. הספר 

"הפתעה בבית" של יונה טפר עוסק בתיבה ממנה אבא 

וניתן  צורות,  גם  משלב  הספר  בית.  לה  בנה  יסמין  של 

נוספים  גופים  ולשלב  הפעילות  את  להרחיב  בקלות 

כמו קובייה ופירמידה. ילדים נהנים להמחיז את הסיפור 

ולהכיר תוך כדי כך גופים וצורות )מרקוביץ, 2019(.
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דף עבודה 
גוף או צורה? 

מתחו קווים  

גופים צורות

בקבוק ריק

תמונה בספרקובייה

מלבןסיראליפסה

תפוחקלמר

דליאמבטיהספר

דף ניירקוביית משחק

צנצנת עם קופסה
אורז

בקבוק עם 
מיץ
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