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מפגש שלישי: שבילים פלוס לכיתה ד
תיבות ומדידות

23.03.22ו   '  באדר ב' כ

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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מוסיפים ממד להבנה הגיאומטרית

ממדיותצורות דו

ממדיותצורות תלת
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תיבות
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מושגים ומונחים בפרק
תיבה

קודקוד

צלע-מקצוע

פאה

אלכסון

פריסה

שלושת ממדי התיבה

.יש להקדיש שש שעות לפחות לנושא הזה, הלימודיםבתכניתעל פי ההמלצה 
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מיומנויות בפרק

. חוקרים את תכונותיהן וממיינים אותן לסוגים שונים, בונים תיבות

לומדים לזהות פריסות של תיבה

שטח פנים של תיבה  מחשבים

.תיבהמוצאים אלכסון של

.יש להקדיש שש שעות לפחות לנושא הזה, הלימודיםבתכניתעל פי ההמלצה 
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אמצעי המחשה
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מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=181c8671-f299-4b72-903b-2b8685abb4ab&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=181c8671-f299-4b72-903b-2b8685abb4ab&language=he
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Cubes/
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פעילות לפתיחת הנושא
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הכרת תיבות: סרטון דוגמה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103947541#141.91.3.default
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מקצועות ופאות, קודקודים
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ממדים של תיבה

התלמידים לומדים, על ידי צביעת צלעות נגדיות באותו צבע בכל הפאות
.מייצגים את ממדי התיבהשאורכיהן, בדיוקשמכל קדקוד יוצאות שלוש צלעות 
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ממדים של תיבה: סרטון דוגמה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103947541#145.9971.3.default
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שטח פנים

,  תיבה ג או תיבה ה : התלמידים משערים באיזו תיבה צובעים יותר משבצות
.  ומציעים דרכים לבדוק את השערתם
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שטח פנים
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שטח פנים
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חוקרים פריסות
.  חקירת פריסות של תיבות מפתחת את הראייה המרחבית של התלמידים

כך גדלה היכולת שלהם לדמיין כיצד תיראה  , ככל שהם מתנסים בכך יותר
.הצורה לאחר קיפול ולקבוע אם יהיה אפשר לקפל ממנה תיבה
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חוקרים פריסות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=080f9176-d751-4d0e-97fc-9b81a5ad72ac&language=he
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אלכסונים של תיבה

התלמידים מגלים שהדרך היחידה להכניס את הקשית לתיבה  
היא כשקצה אחד שלה נוגע בקודקוד מסוים בתחתית התיבה  

.הנגדי בפאה הנגדיתבקדקודוהקצה האחר נוגע 
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אלכסונים של תיבה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=deb0a3db-9948-47d6-88b7-ef1113437d02&language=he
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נפח תיבות
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מיומנויות ומושגים בפרק

.  ק"סמ1משווים נפחים של תיבות בעזרת קוביות של 
.ואחר כך מדמים את הפעולה על ידי חישוב, תחילה ממלאים תיבות בקוביות בפועל
.  ק"סממתוודעים אל יחידת הנפח המוסכמת 

ואת היחידות  , ק"מוק"דצמ–בהמשך הפרק מכירים יחידות נפח מוסכמות נוספות 
חשוב לציין שבפרק. קובוליטר , ל"מ–המשמשות בעיקר למדידת נפחים של נוזלים 

.יש להקדיש ארבע שעות לפחות לנושא הזה, הלימודיםבתכניתעל פי ההמלצה 
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אמצעי המחשה
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מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=de2add2c-0828-4581-8283-48a8616987f9&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5022103d-ed14-42ea-ac0c-e191342bdd2d&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5022103d-ed14-42ea-ac0c-e191342bdd2d&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=de2add2c-0828-4581-8283-48a8616987f9&language=he
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כך שלכל קובייה צריכה להיות פאה הצמודה כולה לפאה  , קוביות כרצונכם12בנו מבנים מ־ 

.של קובייה אחרת

?מה הנפח של כל אחד מהמבנים שבניתם

?מה ממדיה? איפה הצלעות שלה? שלההקדקודיםאיפה ? האם מישהו בנה תיבה

.ק"סמ12בנו תיבות שהנפח שלהן הוא 

?כמה תיבות שונות בניתם

פעילות פתיחה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=de2add2c-0828-4581-8283-48a8616987f9&language=he
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?
?מה המצב

https://lo.cet.ac.il/player/?document=57c65125-1374-4cff-98cf-e22884be5bee&language=he
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נפח תיבה
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סרטון דוגמה לחישוב נפח

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103947541#176.4035.3.default
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חישוב נפח
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מייקרסהצעה לסדנת 
כיתת הלימוד: המיקום

.תלמידים6תלמידי הכיתה מחולקים לקבוצות של : משתתפים

.ר"סמ1קוביות של , קשיות ומפצלים: ציוד
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מימדמתחילים בדו 
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מימדמתקדמים אל התלת 
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?מה משותף לכל התיבות
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?איך מודדים נפח
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יחידות נפח נוספות
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יחידות נפח נוספות
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יחידות נפח נוספות
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תודה רבה


