
בעיות חיתוך והרכבה
בעיות חיתוך והרכבה משמשות בבית הספר היסודי להמחשה בלמידת מושג 
השטח. במהלך ההיסטוריה פותחו חידות חיתוך והרכבה מאתגרות ברמות קושי 
שונות. ישנם קסמים מתמטיים ואפילו הוכחות שמבוססים על חיתוך והרכבה. 
מאמר זה מציג מספר משימות לא שגרתיות ודרכי פתרונן המאפשרות למורה 

להעמיק יחד עם התלמידים באסטרטגיה זו של פתרון בעיות גיאומטריות.

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה שבבסיסם
״לחוות״  התלמידים  יוכלו  שבעזרתם  קלפים  קסמי  שלושה  מוצגים  בכתבה 
מתמטיקה במקום רק ללמוד אותה. כל קסם קשור לנושא אחר במתמטיקה: 

מספרים ראשוניים, הסתברות והסקה לוגית.  

משחק: קווים וריבועים
המשחק ‘קווים וריבועים’ מתאים לכל הגילים. כללי המשחק הם פשוטים, אך גם 
שחקנים מנוסים ואפילו מתמטיקאים מקצועיים נהנים מגילוי של אסטרטגיות 
משחק חדשות. אפשר להציע משחק זה לתלמידים וכך לאפשר להם לחפש 
“האסטרטגיה”  מושג  של  ההבנה  את  לחזק  לניצחון,  שונות  אסטרטגיות  אחר 
)ואף “אסטרטגיות שונות”(, ולתרום להתפתחות דמיונם ולהפחית את חרדות 

המתמטיקה שלהם.

המספר 33
עם  בפעילות  מחשבתית  גמישות  לפתח  לתלמידים  המאפשרים  הכלים  אחד 
פעילות  כלל  בדרך   .)Number talks( המספרים”  על  “שיחות  הוא  מספרים 
כזו מתחילה מפתרון בעיה מתמטית מעניינית והמשכה בדיון מעמיק על דרכי 
הפתרון. בכתבה “המספר 33” מוצגות עובדות מעניינות על אודות המספר 33 

ושלוש  פעילויות המיועדות ל”שיחה על המספרים”.

מסוגלּות  אמונות,  מתקשים:  לתלמידים  בחשבון  פרטניים  שיעורים 
עצמית ודרכי הוראה של מורים

צורכי  על  העונות  מגוונות  למידה  אפשרויות  לזמן  נועד  הפרטני  השיעור 
שיעורים  כלפי  המורים  פרספקטיבות  מהן  במיפויים.  זוהו  אשר  התלמידים 
פרטניים בחשבון? מהי תחושת המסוגלות העצמית של המורים כלפי הוראת 
חשבון בשיעורים פרטניים? באילו דרכי הוראה משתמשים מורים למתמטיקה 
כלפי שיעורים פרטניים  סוגיות למחשבה  זה מעלה  בהוראה פרטנית? מאמר 

בחשבון, והצעות כלפי שיפור שיעורים אלו.

בעזרת  פשוטים׳  שברים  ׳השוואת  בנושא  תלמידים  בקשיי  טיפול 
הוראה מוכוונת פתרון בעיות

ממצאי המחקר, יחידת הלימוד שפותחה עבור טיפול בקשיי התלמידים ומבדק 
הבודק את הבנתם את הנושא “השוואת שברים פשוטים” – הם כלים שבהם כל 
מורה המלמד/ת בכיתות ד’-ו’ יכול/ה להשתמש להוראת התלמידים שמתקשים 
גישת  את  לעומק  להכיר  יוכלו  מורים/ות  כן,  כמו  פרטניות.  בשעות  זה  בנושא 
ההוראה המוכוונת פתרון בעיות, וללמוד כיצד ליישמה בנושאים מתמטיים נוספים.
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