
 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה
 2010גרסת טיוטה   -ידי צוות מדריכי מתמטיקה -הוכן על

 

 תיבות
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פאות, ללא פאה עליונה(.  ניתן לקפל  5יש בו פריסה חסרה של תיבה ) שיישומון תיאור כללי: 

מופיעה רשת מריבועים המסייעת לחשב  הפאותחת מא כל . עלתיבה "פתוחה" כדי לקבל )להרים( 

 . את שטחן של הפאות

שומון, ביניהם קוביות במידות של י) נתונים בי ניתן למלא בתיבות בגדלים שונים ת התיבהא

1x1x1 ממדי(, או -. מילוי התיבה יכול להתבצע כשהתיבה נמצאת במצב  של "קופסה" )תלת

 ממדי(-במצב של פריסה חסרה )דו

 ומון מאפשר:  הייש

 קביעת מימדי התיבה 

  מבטים שונים על התיבה  בעזרת שינוי

מימדי התיבה וקביעה איזו פאה תהיה 

 "מונחת על הרצפה". 

 

 

 

 זה:  יישומוןלהלן הצעות לפעילויות לכיתות השונות בעזרת 

 . שטח פנים של תיבות ואסטרטגיות לחישוב שטח הפנים1-ד   דכיתה 

 ) דגם הוראה(  אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה - דגם הוראה 

 

 

 -לחישוב שטח הפניםשטח פנים של תיבה ואסטרטגיות  – 1-דפעילות 

 (דמתאימה לכיתה )

 גיאומטריה ומדידות/מדידות שטח פנים של תיבה:  יםנושא

זיהוי פאות חופפות בתיבה,  ממד והפוך.-ממד לתלת-מעבר מדו -ראייה מרחביתמיומנויות: 

 :  )חילוף, קיבוץ, פילוג, סדר פעולות( חישובים  תוך שימוש בחוקי הפעולות

 מתחברות, מדבקיות עגולות קוביות  ציוד לפעילות:

 הכרת התיבה, שטח מלבן. : נדרש ידע קודם

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=6
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=6
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=6
http://ymath3.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1573:teachmodel1
http://ymath3.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1573:teachmodel1


 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה
 2010גרסת טיוטה   -ידי צוות מדריכי מתמטיקה -הוכן על

 
 במליאה המשלבות התנסות ודיון עם המורה תהצעות לפעילו

 

התלמידים יכירו את מושג " שטח הפנים" ויפתחו אסטרטגיות לחישוב שטח : מטרות הפעילות

 פנים של תיבה

ממדיים ויאתרו בכל ייצוג את -התלמידים יקשרו בין ייצוגים תלת ממדים של תיבה לייצוגים דו

מידות התיבה. כמו כן, ידעו להתאים לשני הייצוגים ייצוג מספרי של תרגילים שישמשו לחישוב 

 שטח הפנים. 

 

 הצעה למהלך הפעילות: 

לאחר הבנייה להדביק על כל   א. מבקשים מהתלמידים לבנות תיבות שונות מקוביות מתחברות.

הנראה   ) שהוא פאה של קובייה קטנה(  מדבקיה על כל ריבוע  –פאה של  התיבה מדבקיות עגולות 

על פאת התיבה.  לאחר ההדבקה הם מתבקשים למצוא דרך לחישוב מספר המדבקיות הנדרש 

 לכל תיבה. 

 

 לושה ייצוגים: שלב הצגת הפתרונות וההצעות לדרכי חישוב ילווה בהמחשה בשב. 

  .התיבות שנבנו באמצעות הקוביות המתחברות 

 הצגת התיבות באמצעות היישומון 

  .ייצוגים מספריים ותרגילים שישמשו לחישוב מספר המדבקיות הנדרשות לכל תיבה 

 

 בשלב  הצגת הפתרונות חשוב לשים לב: 

 יבחינו חשוב שהילדים  -לקשר שבין הייצוג בקוביות המתחברות לסרטוט ביישומון

 במבטים השונים  המוצגים ביישומון ויסובבו את התיבה הבנויה מקוביות בהתאם. 

 ) ניתן להציג את אותה התיבה כשבכל פעם פאה אחרת משמשת כ"רצפה"(.

  לעובדה שביישומון חסרה פאה וניתן לחשב את שטחה ) מספר המדבקיות( על ידי כפל 

חשה של דרך חישוב שטח הפנים, בשל של הפאה הנגדית. היישומון מאד נוח להמ 2 -ב

 העובדה שניתן לראות את המלבנים החופפים. 

 

 סיכום:  ג.  

 ממדי או כשחלק מהפאות -הצגת מספר אפשרויות של תיבות במצבים שונים ) דו

 דיון באסטרטגיות –"מורמות" ( ובקשה לחישוב שטח הפנים של התיבות. 

 דיון והחשה  –ת שטח הפנים. הצגת אותה תיבה ממבטים שונים ובקשה לחשב א

 באמצעות קוביות מתחברות. 

 


