תובנה מרחבית
Spatial Sense
עיבוד אוסף של מאמרים שהופיעו בגיליון שהוקדש לנושא זה:
Arithmetic Teacher, Vol. 37, No.6, February 1990. Focus Issue. NCTM: National Council of
Teachers of Mathematics.
תרגום ועיבוד :ברכה סגליס
מתוך המאמר By Way of Introduction :מאתJean M. Shaw :

עולמנו הוא ביסודו גיאומטרי וכדי לפרש ,להבין ולהעריך אותו נחוצה תובנה מרחבית .פיתוח תובנה
מרחבית וכישורים מרחביים אצל תלמידים הינו מטרה מעשית ושימושית משום שהיא מתייחסת
לעולם האמיתי ולאופן שבו בני האדם מתמצאים בו .ללא תובנה מרחבית ואוצר המילים המתאר
אותה ,לא נוכל לשוחח על מיקומם של עצמים במרחב או על היחסים שבין העצמים; לא נוכל לתת
או לקבל הוראות כיוון למציאת המיקום של אתרים או לביצוע משימות פשוטות; לא נוכל לדמיין
שינויים החלים כאשר צורות נחלקות ,מצורפות ,או זזות במרחב.
לילדים ולאנשים צעירים יש מושגים טבעיים אודות יחסים גיאומטריים ומרחביים ,משום שהם עסקו,
מלידה ,בחקירת העולם התלת-מימדי .המורים יכולים לנצל יכולות טבעיות אלה הטבועות בתלמידים
ואת העניין שהם מגלים בגיאומטריה ובמרחב ,כדי לתכנן התנסויות מאתגרות שירחיבו את ההבנה
שלהם ויטפחו גישה חיובית ללימוד הנושא.
מתוך המאמר Spatial Sense :מאתJohn Del Grande :

תובנה מרחבית מיוחסת על פי רוב לתפיסה מרחבית או לויזואליזציה.הילדים קולטים את הדפוסים,
הצורות ,המיקום והתנועה של עצמים דרך עיניהם .עם זאת ,כאשר המוח מעבד את המידע החזותי
הזה ,הוא עוסק במקביל בעיבוד של קלטים הקשורים לצליל ,מגע ,ריח ותנוחות הגוף ,כמו גם
בהתנסויות קודמות רלבנטיות .התפיסה של ילדים את הסביבה ואת העצמים שבה ,מאגדת את כל
הקלטים הסנסוריים האלה ,כדי לעזור להם לגלות מהו בדיוק העולם שמחוץ להם.
חוקרים שונים ,וביניהם פרוסטיג ,טוענים שתפיסה מרחבית אינה יכולת בודדת אלא מורכבת
ממספר כישורים ויכולות )בין תשע לחמש ,תלוי בחוקר( אנו נציג כאן שבע יכולות אשר רלבנטיות
ללימוד מתמטיקה בכלל וגיאומטריה בפרט .יכולות אלה מתפתחות אצל הילדים בהדרגה.
א .תאום עין -יד ):(Eye-motor coordination
תאום עין – יד הוא היכולת לתאם ראיה עם תנועה של הגוף .למשל ,חיבור בין נקודות בציור ,או
בניית מבנים מקוביות .קושי בפעולות כאלה עלול להוביל לקושי בתפיסת רעיונות ומושגים
גיאומטריים ברמות שונות של הפשטה .חוקרים מצאו קשר בין הקשיים המוטוריים לבין ההבנה
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המרחבית של הילד ,אך מהות הקשר עדיין אינה ברורה .כאשר התאום עין-יד של התלמיד הופך
להיות טבעי ,הוא מסוגל להתרכז בהתנסויות הלמידה ולהקדיש את מלוא תשומת הלב שלו לפעולת
הלמידה .תאום עין – יד קשור לאין ספור פעילויות יומיומיות כמו ,להתלבש ,לגזור ,ולשרוך נעליים.
פעילויות גיאומטריות הקשורות לתאום עין – יד כוללות :ציור על פי קווים מנחים או מילוי מבוכים
)איור  ;(1העתקת צורות או צביעת שטחים; וציור על ידי חיבור בין נקודות )ילדים צעירים מתקשים
במיוחד בחיבור בין נקודות היוצרות קו נטוי או משופע ביחס לדף(.
איור  :1ציור על פי קוים מנחים

ב .תפיסת דמות – רקע ):(Figure-ground perception
תפיסת דמות-רקע היא היכולת הויזואלית לזהות מרכיב מסוים מתוך המכלול ולבצע מעברים
בתפיסה של צורות המופיעות על רקעים המורכבים מצורות שונות החותכות זו את זו .מחקרים
מראים שכבר בגיל ארבע ילדים יכולים לזהות צורות החותכות זו את זו ,בתוך תרשימים פשוטים.
דוגמאות אחרות למצבים כאלה הן היכולת של שחקן להקפיץ כדור במגרש מבלי לשים לב לכל
הגירויים האחרים שסביבו ,או היכולת של בעלי חיים להסוות את עצמם כך שהגוף שלהם משתלב
בתוך הרקע שבו הם נמצאים.
פעילויות גיאומטריות הקשורות לתפיסת דמות-רקע כוללות :זיהוי צורה ספציפית בתוך צורה
מורכבת )איור  ;(2השלמת צורות )איור  ;(3הרכבת צורה מחלקיה )פעילויות טנגרם למיניהן(.
איור  :2צורות נסתרות


התבוננו בצורה שבמסגרת



מצאו צורה זו בציורים שלמטה



עברו בקו על הצורה בתוך הציורים
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איור  :3השלמת צורות
השלימו את צורה ב' כך שתראה כמו צורה א'.

צורה ב'

צורה א'

ג .קביעות הצורה ):(Perceptual constancy
קביעות תפיסתית ,או קביעות הצורה ,כרוכה בזיהוי צורות גיאומטריות המוצגות במגוון של גדלים,
רקעים ,חומרים ,ומיקום במרחב ,והבחנה בינם לבין צורות גיאומטריות דומות .קביעות תפיסתית
הוא מונח שבו השתמש פיאז'ה בהתייחסו לצורה ולגודל של עצמים .דוגמה לפעילות שבודקת יכולת
זו מופיעה באיור  .4תחילה מראים לילד כרטיס בצורת ריבוע שבסיסו על השולחן )איור  .(4Aלאחר
מכן מסובבים את כרטיס הריבוע ב 45 -מעלות )איור .(4 Bילדים בגילאים  6-4אמרו שבמצב B

הצורה איננה ריבוע .ילדים בגילאים  7-6אמרו שזה אותו כרטיס אבל במצב  Bזה כבר לא ריבוע.
ילדים בגילאים  9-8אמרו שבמצב  Bהצורה היא ריבוע.
איור  :4קביעות הצורה

קביעות תפיסתית מסייעת לנו להסתגל לסביבתנו .לדוגמא ,כאשר אנו תופסים מגרש כדורגל ,אנו
יודעים שהוא מלבני ,למרות שלעיתים נדירות אנו באמת רואים אותו כמלבן .איור  5מראה שני
מבטים של מגרש כדורגל ,אחד מהם נראה כמו טרפז והשני כמו מקבילית ,אבל בשני המקרים אנו
תופסים זאת כמגרש מלבני.
איור  :5מגרש הכדורגל

פעילויות גיאומטריות הקשורות לקביעות הצורה כוללות :זיהוי צורות בעלות צורה זהה אך גודל
שונה; סידור עצמים לפי גודלם; זיהוי צורות הזהות בצורתן ובגודלן )צורות חופפות(.
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ד .הצבה במרחב ):(Position-in-space perception
הצבה במרחב היא היכולת להתייחס לעצם במרחב ביחס לעצמך .ילדים בעלי יכולת מרחבית
מתייחסים אל עצמם כמרכז היקום ותופסים את העצמים שסביבם ביחס לעצמם :לפני ,מאחורי,
מעלי ,מתחתי ,או מצידי .תלמיד בעל קשיים בהצבה במרחב עלול לחוות היפוכים בעת קריאה,
כתיבה וחשבון .דוגמה לפעילות הכרוכה בהצבה במרחב מופיעה באיור  .6מורים צריכים לוודא
שהתלמידים מבינים למה הכוונה בביטוי "אותו הדבר" .בהקשר לתפיסה של ההצבה במרחב
פרושה :חופף ובאותו כיוון .בהמשך הלימוד ,כאשר עוסקים בטרנספורמציות ,הביטוי "אותו דבר"
יתייחס רק לחפיפה של הצורות למרות שנעשתה לגביהם פעולה של הזזה ,סיבוב או שיקוף.
איור  :6שיקוף וסיבוב


התבוננו בסימנים שבתוך המסגרת.



צבעו אותם לפי ההנחיות.



צבעו את כל הסימנים שלמטה הזהים לסימן שצבעתם באדום.



צבעו את כל יתר הסימנים באותו האופן.

ה .יחסים במרחב ):(Perception of spatial relationships
תפיסה של יחסים במרחב היא היכולת לראות שני עצמים או יותר ביחס לעצמך או האחד ביחס
לשני .לדוגמה ,כאשר תלמיד בונה צורה מקוביות ,הוא צריך לתפוס את המיקום של הקוביות ביחס
לעצמו וגם את המיקום של הקוביות ביחסם אלה לאלה .איור  7מתאר פעילות המתאימה לתלמיד
בכיתה ב' .תלמיד המתבקש להמשיך דגם ,כמו באיור  ,8צריך לתפוס את המיקום של הצורות זו
ביחס לזו וליצור דימוי מנטלי של הצורה הבאה ,לפני שהוא מצייר אותה .במשימות מסוימות ,יכולת
זו קשורה מאוד ליכולת של הצבה במרחב .יכולת זו דורשת גם תחושה טובה של הגוף ביחס
למרחב .על ידי לימוד רמזים של מרחב ועומק ,ילדים יכולים לאמוד ולשפוט מרחקים של הדברים
הנמצאים סביבם .יכולות אלו נחוצות בחיי היומיום ,כמו במשחק כדורסל או ברכיבה באופניים.
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איור :8

איור  :7מיקום יחסי של עצמים

המשך את הדגם.

בנה מקוביות מבנה כמו בציור.

ו .הבחנה חזותית ):(Visual discrimination
הבחנה חזותית היא היכולת לזהות דמיון ושוני בין עצמים .בשונה מהצבה במרחב ויחסים במרחב,
הבחנה חזותית אינה תלויה במיקום .פעילויות של מיון וסידור חפצים וצורות גיאומטריות )למשל
כפיסים לוגיים  -מערכת של גופים השונים זה מזה בתכונות של :צבע ,עובי ,צורה ,וגודל( ,מסייעות
לתלמידים לפתח הבחנה חזותית בשעה שהם משוחחים ומשווים את הדברים שהם רואים.
באיור  9מוצעת פעילות העוסקת בהבחנה חזותית הדורשת גם שימוש באסטרטגיה של ארגון כדי
לבדוק את כל האפשרויות .נמצא שתלמידים מבחינים בעיקר במה שמכוונים אותם לראות .לדוגמה,
בפעילות המופיעה באיור  10התלמידים מתבקשים לזהות צורות גיאומטריות ,אך הם עלולים לא
לזהות את הטרפזים ,אם לא יסבו את תשומת ליבם לכך במפורש.
איור  :9זוג עצמים זהים
הקיפו בעיגול את שני הציורים הזהים זה לזה.

איור :10
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ז .זיכרון חזותי ):(Visual memory
זיכרון חזותי הוא היכולת לשלוף מהזיכרון באופן מדויק עצמים שכבר לא רואים ,ולהתייחס לתכונות
שלהם בהקשר לעצמים אחרים הנראים או שאינם נראים .אנשים בעלי זיכרון חזותי יוצא דופן נחשבים
כבעלי "זיכרון פוטוגרפי" אך מרבית האנשים משמרים בזיכרון לטווח קצר שלהם כמויות קטנות של
מידע ,כחמישה עד שבעה פריטים .כדי לזכור כמויות גדולות יותר של מידע ,אנשים צריכים לאחסן
אותם בזיכרון לטווח ארוך וזה נעשה באמצעות חשיבה מופשטת וסימבולית .פעילות שניתן לעשות
עם תלמידים צעירים מופיעה באיור  .11תחילה מראים לילדים לזמן קצר )חמש שניות( את
איור 11א ולאחר מכן מכסים אותו ונותנים להם את איור 11ב .התלמידים מתבקשים למתוח קווים
בין הצעצועים הרלבנטיים למקומם על המדף .אפשר להקל על הפעילות אם לא מוסיפים צעצועים
שלא היו באיור המקורי .ניתן לבצע אותה פעילות עם ציורים של גופים או צורות גיאומטריות.
דוגמה לפעילות גיאומטרית הקשורה לזיכרון חזותי היא :שחזור צורה על רשת נקודות )איור :(12
תחילה מראים את הצורה בהברקה ,לאחר מכן מסתירים אותה והתלמיד מתבקש לצייר אותה צורה
בדיוק; ניתן להפוך את המשימה למאתגרת יותר אם רשת הנקודות שמקבל התלמיד שונה מהרשת
המקורית )איורים .(14 ,13
איור  :11שחזור מיקום של עצמים רבים
מתחו קו בין כל צעצוע למדף אליו הוא שייך.

התבוננו היטב בציור.

) ב(

)א(

איור 13

איור 12

איור 14
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כאשר מורים למתמטיקה מציירים באופן חופשי צורות גיאומטריות ,עליהם להיות מודעים לכך שציור
שאינו מדויק )כמו ,קווים מקבילים שאינם מקבילים ,משולש שווה שוקיים שהשוקיים שלו אינם
שווים( עלול לגרום לבלבול אצל הילדים .התלמיד מתבקש לדמיין את הצורה המדויקת ,אך לשם כך
עליו ליצור קודם במוחו את תמונת הצורה .לכן ,בשלב רכישת המושגים ,תלמידים צריכים לראות
ציורים מדויקים ,לבצע גזירות מדויקות ,לעבוד עם מודלים מדויקים וכך לגבי חומרי ההמחשה
האחרים ,ורק אחרי זה ניתן לצפות מהם לדמיין ולעשות ויזואליזציה.
ניתן ללמד את המושגים הגיאומטריים בד בבד עם לימוד יכולות התפיסה החזותית שצוינו לעיל,
מאחר שבגיאומטריה התלמיד נדרש לזהות את הצורות ,את תכונותיהם ואת היחסים ביניהם.
הלימוד הלא-פורמלי )לא -דדוקטיבי( של הגיאומטריה ,הנעשה בביה"ס היסודי ,משפר את התפיסה
המרחבית של התלמיד ,ומאחר שהשניים תלויים זה בזה ,אזי כמו בתגובת שרשרת שיפור באחד
מוביל לשיפור בשני.
מתוך המאמר Spatial Abilities :מאתDouglas T. Owens :

לפניכם שתי דוגמאות למשימות העוסקות בתובנה מרחבית )איור  ,15איור :(16
איור 15

איזה מרובע יוצא דופן?

איור 16

נתונה החזית האחורית של בנין .מצא את החזית הקדמית שלו.

תובנה מרחבית חשובה משום שהיא קשורה למרבית העיסוקים המדעיים – טכניים ובמיוחד ללימודי
המתמטיקה ,מדעים ,אמנות והנדסה .כמו כן היא נחוצה בפעילויות יומיומיות כמו קריאת מפות
והבנת תמרורי דרכים.
ליכולת מרחבית שני מרכיבים מרכזיים:
א.

ויזואליזציה – יכולת לדמיין כיצד עצמים המוצגים בתמונה דו-ממדית ייראו כאשר יסובבו אותם,
יעוותו אותם ,או יהפכו אותם .וכן ,כיצד תראה פריסה של גוף נתון ,או כיצד יראה גוף כאשר
נתונה הפריסה שלו )ראה איור .(17
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איור 17

קפלו דף נייר ונקבו בו חור ,כמו בציור .כיצד ייראה דף הנייר כאשר תפתחו אותו?
שערו ובדקו.

ב.

כיווניות ) – (orientationיכולת לזהות סידורים של אלמנטים בתוך דגם ,ויכולת לשמור על
תפיסות מדויקות למרות שינויים בכיוונים) .ראה איור .(18
איור 18

איזה משלוש הקוביות שמצד ימין מציגה מבט שונה של הקובייה שמשמאל?

גורמים אלה אינם בהכרח תלויים זה בזה ,יש אנשים שיכולים להיות טובים במשימות מסוג אחד
וחלשים במשימות מן הסוג השני.
ממצאי מחקרים מראים שלבנים )בעיקר בכיתות הגבוהות של ביה"ס( יש נטייה לקבל ציונים גבוהים
יותר מבנות במבחנים של יכולת מרחבית ,אבל כולם משפרים באופן משמעותי את יכולותיהם
בעקבות למידה ותרגול.
כאמור ,מצבי מרחב מופיעים בתחומים שונים ,לא רק בשיעורי הגיאומטריה .למשל ,בשיעור
גיאוגרפיה בכיתה ד' לימדו את התלמידים את הכלל הבא :אם אתה פונה לכיוון צפון ,אז מזרח יהיה
לימינך ,מערב יהיה לשמאלך ,ודרום יהיה מאחוריך .לאחר מכן ניתנה להם המשימה הבאה:
כשאתם פונים לכיוון דרום ,הראו את יתר הכיוונים .התלמידים התקשו מאוד בביצוע המשימה.
כאשר משימה זו ניתנה לתלמידים בכיתה ז' הם ביצעו אותה ללא קושי.
משימה בגיאומטריה שניתנה לתלמידים בכיתה ד' מופיעה באיור  .19לאחר שהם למדו וידעו
להבחין בין ריבועים למלבנים אחרים ,וידעו לזהות טרפזים ומרובעים אקראיים ,הם התבקשו למצוא
ולצייר צורות מתוך ציור מורכב שבו צורות מוכלות בתוך צורות אחרות .מרבית התלמידים זיהו את
הצורות שאינן מכילות קוים נוספים ,כמו המשולש  ,BDTאו המרובע  ,OPCKאך התקשו לזהות את
הצורות המכילות בתוכן צורות אחרות .למשל ,רק תלמיד אחד זיהה את המרובע .APCD
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איור 19

מיצאו בציור ריבועים ,מלבנים ,וטרפזים.

תלמידים זקוקים להתנסויות רבות יותר מאלו שתוארו בדוגמאות ,על מנת לפתח יכולות מרחביות.
ניתן לעסוק בפעילויות מרחביות במקצועות רבים ,כמו גיאוגרפיה והתעמלות .למעשה ,פעילות
מוטורית ותנועה של כל הגוף חשובים ביותר לפיתוח יכולות מרחביות.
פעילויות אחרות העוסקות ביכולת מרחבית מתוארות באיורים הבאים .איור  20מציג פעילות שבה
תלמידים מקבלים את חלקי הטנגרם ומתבקשים ליצור צורה,כמו זו המתוארת באיור ,ולשרטט את
ההיקף שלה .לאחר מכן תלמיד אחר מתבקש לנסות ולהרכיב את אותה הצורה מחלקי הטנגרם.
איור 20

חלקי הטנגרם

הרכיבו צורה זו

אחד הפתרונות

איור  21מראה כיצד לקפל ולחתוך דף ניר כדי ליצור דגם כלשהו .לפני שפותחים את הקיפול
התלמידים מתבקשים לצייר את הדגם כפי שהם משערים שייראה .איור  22מראה סידור מסוים של
 6ריבועים .ניתן לשאול את התלמידים האם ניתן לקפל סידור כזה של ריבועים וליצור קובייה?
איור  23מציע פעילות של בנייה ושל שרטוט גופים על רשת נקודות .התלמידים מתבקשים תחילה
לפענח את השרטוטים המופיעים על הרשת ולבנות את הגופים בהתאם .לאחר מכן הם מתבקשים
להסיר מכל גוף שבנו את החלק המקווקו .ולבסוף הם מתבקשים לצייר בעצמם את הגופים החדשים
שנוצרו.
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איור 21

קפלו וגזרו דף נייר כדי ליצור דגם

קפלו

גזרו

קפלו

פיתחו

איור 22

האם ניתן לקפל ריבועים אלה ולבנות מהם קובייה?

איור 23

בנו את הגופים ולאחר מכן הסירו מהם את החלקים הצבועים.

לסיכום :כל התלמידים יכולים וצריכים לפתח יכולות מרחביות .פעילויות מהסוגים שהוצגו כאן הוכחו
כמסוגלות לשפר את היכולות המרחביות של בנים ושל בנות.
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מתוך המאמרSpatial Sense and Mathematics Learning :
מאתGrayson H. Wheatley :

ניתן לחשוב על תובנה מרחבית במונחים של דימיוּן ) .(Imageryלדימיוּן שלושה מרכיבים:
א.

יצירת דימויים .למשל כאשר רואים עצם ,קוראים תאור של משהו ,או סתם מהרהרים;

ב.

ייצוג מחדש :כאשר חוזרים ומשחזרים דימוי שכבר נוצר .למשל ,אם שואלים אותך כמה
חלונות יש בביתך ,אתה תייצג מחדש דימויים אחדים של ביתך בשעה שבאופן מנטלי "תלך"
בתוך הבית ו"תתבונן" בחלונות.

ג.

שינוי צורה )טרנספורמציה( .זהו תהליך דינמי המתרחש כאשר משווים בין צורות ,או
נדרשים להפוך צורה אחת לצורה אחרת .גם תהליך זה מתרחש על דימויים שיש לנו ולא רק
במסגרת שיעורי המתמטיקה.

מחקרים מראים כי לתובנה מרחבית תפקיד נכבד בחשיבה מתמטית .פותרי בעיות טובים
משתמשים ביצירת דימויים הרבה יותר מפותרי בעיות חלשים .תובנה מרחבית שימושית במצבים
מספריים כמו במצבים גיאומטריים .כמו שקטעים יוצרים צורה גיאומטרית ,מספרים יכולים ליצור
דפוס מספרי .צירי מספרים ,רשת קואורדינאטות וגרפים ,הם דרכים לחשוב על דפוסים מספריים.
ניתן ללמד שברים במונחים של שטחים גיאומטריים ,ניתן להמשיג פונקציות באופן דינמי – שינוי
באחד המשתנים גורם לשינוי במשתנה השני בהתאמה .באופן כללי ניתן לומר שהתהוות יחסים
מתמטיים כרוכה על פי רוב בסוג מסוים של יצירת דימוי.
התבוננות בפעילות מתמטית מגלה השפעה הדדית בין דימיוּן לבין אנליזה .חשיבה מרחבית
ואנליטית ממלאות תפקידים משלימים בחשיבה מתמטית ואין להדגיש אחת על חשבון השנייה.
לדוגמה ,בפתרון הבעיה הבאה ,קרוב לודאי שדיאגרמה תעזור:
שולחנות ריבועיים שניתן להושיב בכל צד שלהם אדם אחד מוצבים זה ליד זה
כך שנוצרות שתי שורות צמודות של שולחנות .אם רוצים להושיב  26אנשים סביב השולחן
המלבני שנוצר ,כמה שולחנות ריבועיים צריך?

חשיבה על דיאגרמה ולאחר מכן יצירתה דורשת דימיוּן .בבעיות מתמטיות רבות נדרש דימיוּן בנוסף
לחשיבה לוגית ושימוש בפרוצדורות .לסיכום ,תובנה מרחבית הכרחית להפקת משמעות
מההתנסויות המתמטיות שלנו.
מתוך המאמר.Promoting Visual Imagery in Young Pupils :
מאתErna Yackel and Grayson H. Wheatley :

ניתן לקדם את ההתפתחות של דימיוּן חזותי גם בכיתות הצעירות של ביה"ס .שתי הפעילויות
הבאות נוסו בהצלחה בכיתות ב' ,אך ניתן להתאימן גם לרמות גיל אחרות.
פעילות א' :בפעילות זו ,כל תלמיד קיבל מערכת של חלקי הטנגרם ודף עבודה שבו מצוירת צורה
)עפ"י קווי המתאר שלה( שניתן להרכיבה מחלקי הטנגרם) .ראו דוגמאות באיור  (24לאחר מכן
המורה הקרינה במטול שקפים ,למשך  3שניות ,תמונה של הצורה המורכבת מחלקי הטנגרם )ראו
דוגמאות באיור  .(25כעת התלמידים התבקשו להרכיב את הצורה מחלקי הטנגרם שברשותם
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באותו האופן שראו במטול .לאחר כדקה ,המורה הראתה שוב את הצורה למשך  3שניות ,עבור
אותם תלמידים שנזקקו למבט נוסף .אם עדיין לא סיימו כל התלמידים להרכיב את הצורה לאחר
דקה נוספת ,המורה הראתה את הצורה שוב ,הפעם ללא הגבלת זמן ,כדי לאפשר למי שצריך,
להשלים את הצורה או לתקן את מה שעשה .כעת ניהלה המורה דיון כיתתי שבו התלמידים נתבקשו
לתאר כיצד הצורה נראתה בעיניהם .לאחר הדיון ,קיבלו תלמידי הכיתה צורה חדשה להרכבה וכל
התהליך נעשה שוב .על פי רוב ,במהלך שיעור אחד ניתנו שש עד שמונה משימות כאלה .שיטה זו
מקדמת יצירת דימויים חזותיים.
איור  :24דוגמאות של צורות עפ"י קווי

איור  :25דוגמאות של צורות עפ"י חלקי

המתאר ,עבור פעילות א'.

הטנגרם ,עבור פעילות א'.

פעילות ב' :לאחר הסבר על מטרת הפעילות ,המורה הקרינה במטול השקפים ,למשך  3שניות ,ציור
אחד מסוג הציורים המופיעים באיור  26וביקשה מן התלמידים לצייר את מה שראו .המשך מהלך
הפעילות הוא כמו בפעילות א' .כאשר מרבית התלמידים סיימו לצייר ,המורה ניהלה דיון כיתתי שבו
התלמידים תיארו כיצד הצורה נראתה בעיניהם .שאלות כמו" :מה ראית?"" ,כיצד ראית זאת?"" ,מה
ראית בהתחלה?"" ,מה ציירת בהתחלה?" "האם מישהו ראה זאת בצורה שונה?" קידמו את הדיון.
לאחר שמספר תלמידים ) (7-6תיארו "איך הם ראו" את הצורה ,המורה הראתה צורה אחרת .בדרך
כלל פעילות כזו נמשכה כשלושים דקות ובה המורה הראתה  5-4ציורים .טווח הקושי של הציורים
מומחש באיור .26
איור  :26דוגמאות לציורים עבור פעילות ב'
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מה התלמידים למדו :פעילויות אלו עזרו לתלמידים ללמוד לזהות ולצייר צורות גיאומטריות
בסיסיות ,למצוא צורות גיאומטריות בציורים מורכבים ,לפתח פעולות במרחב כמו סיבוב צורות,
ולפתח מושגים ואוצר מילים בגיאומטריה )כדי לתאר מה שראו( .כמו כן ,כתוצאה מהדיונים
התלמידים התחילו לחשוב על הצורות שהוצגו לפניהם ביותר מדרך אחת ,ולהרחיב ולפתח את
הרעיונות שלהם .כדי לדבר על הצורות ,התלמידים השתמשו הן באוצר מילים בגיאומטריה והן
באוצר מילים מחיי היומיום ובכך יצרו קשר בין הצורה הגיאומטרית לבין מופעים שלה בחיי היומיום.
כמו כן ,בפעילות ב' הצורות כללו דוגמאות מגוונות של אותה צורה ,למשל משולש ,וזה איפשר
לתלמידים ללמוד שהמושג משולש מתייחס לכל הדוגמאות .כאשר תלמיד השתמש בשם של צורה
באופן שגוי ,הכיתה כולה יכלה להתערב ולדון בתכונות ובמאפיינים של הצורה ,כדי להחליט אם צדק
או טעה.
במהלך הדיונים ,תיאורי הילדים לדימויים החזותיים שהם פיתחו היו מגוונים ושונים .תיאוריהם
העידו על כך שהתלמידים לא התייחסו למטלה זו פשוט כהעתקת ציור .תחת זאת ,הם ייצרו דימויים
מנטליים שהתבססו על ההמשגה שלהם את מה שראו בציור .הציור היווה משמעות שונה לתלמידים
שונים.
להלן דוגמה של תיאורי ילדים לצורה המופיעה באיור .27
איור  :27דוגמה לצורה
מפעילות ב'

ברנדה :אני ראיתי ארבעה משולשים.
ג'ים :אני ראיתי את ארבעת המשולשים וראיתי גם
מקבילית.
סאלי :הצורה של היהלום )החיצונית( היא כמו שטיח
והריבוע )הצורה הפנימית( הוא כמו מיטה.
מרטי :זה נראה כמו החלק העליון של שולחן שעליו
מונחת מעטפה.

היו ילדים שיצרו דימוי מנטלי תלת מימדי ,להלן דוגמה של תיאורי הילדים לצורה המופיעה באיור .28
איור  :28דוגמה לצורה
מפעילות ב'

ג'יסון :זה אדמה )מצביע על האזור שמסביב לציור(
ואנחנו מסתכלים למטה.
מורה :אתה מתכוון כמו חור באדמה?
ג'יסון :כן ,זה נכון.
סאלי :זה נראה כמו משהו שזוחלים לתוכו.
פאול :זה נראה כמו החלק האחורי של חץ.
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סיכום
 יש להכיר בעוצמה,על מנת שתובנה מרחבית תהפוך לנושא מרכזי בתוכנית הלימודים במתמטיקה
 תובנת מרחבית הכרחית כדי לתת.שלה ללימוד המתמטיקה ולשנות את המבחנים בהתאם
 הבה. קידום נושא זה דורש מכולנו מסירות ומאמץ מרוכז.משמעות להתנסויות המתמטיות שלנו
.ניתן לתובנה המרחבית מקום בולט בשיעורי המתמטיקה
(G. H. Wheatley : מאתSpatial Sense and Mathematics Learning :)מתוך
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