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מפגש הדרכה  שני, שבילים לכיתה ד
?האם השבר הוא פשוט

22.12.21ח בטבת  ו   "י

20:00המפגש יתחיל בשעה 
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?מה במפגש

שברים פשוטים01

02

03

שברים בדרך שלי

שאלות ותשובות

הלימודים ובשבילים פלוסבתכנית

חווית למידה מותאמת אישית

שאלות ובקשות....ועכשיו אתם
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שברים
היכרות ויחסים

השוואת שברים
פעולות בשברים
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.לפניכם ריבוע שחולק לחלקים
?מה הגודל של כל חלק

:או
'?מי מהחלקים זהה בגודלו לחלק ח

?מהו שם השבר
'?גדול מחלק ח' בכמה חלק ט

מחממים מנועים
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? מהו שבר
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משמעויות השבר
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שעות25-הלימודים בתכניתשברים פשוטים 

פעולות בשברים

שעות15שעות10

הכרת השבר הפשוט

בניית המחשה של השברים על ידי התלמידים יש לכלול בלימוד 

. 'וכוישר המספרים , קבוצות, מלבנים, עיגולים: בכמה מהמודלים

.ההיכרות תתבסס על התנסות
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הלימודיםבתכניתשברים פשוטים 

פעולות בשברים

מכמותוחלק משלםחלק : משמעויות

קו שבר  , מכנה, מונה, שבר: מונחים

ומספר מעורב

ייצוג אפס ומספרים טבעיים כשברים

שברים שווים

.השוואת שברים ללא אלגוריתם

חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם 

ומספרים מעורבים שהמכנים שווים

של השברים או שמכנה , שבהם שווים

אחד הוא כפולה של האחר

כפל שלם בשבר

הכרת השבר הפשוט
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שברים פשוטים בשבילים פלוס לכיתה ד

שברים חלק ב

שבר כחלק שלם
היכרות ויחסים

שבר כחלק משלם
השוואת שברים•
בשבריםפעולות•

שברים חלק גשברים חלק א

שבר כחלק מכמות
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מקלות השברים: אמצעי המחשה
הלימוד של השברים מושתת על עיסוק מוחשי במקלות השברים שבמארז  

.יחידה אחתוהוא מייצג , מ"ס16הוא אורכו של כל מקל. האבזרים
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?מה ניתן לבצע עם מקלות השברים

להכיר את תכונות השבר  ✓

להשוות בין שברים✓

לבצע פעולות בשברים✓

.להמיר מספר מעורב בשבר ולהפך✓

למצוא חלק מכמות✓
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מעבדות לפרק בתפריט הכלים
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?מה כבר למדנו בפרק שברים חלק א

המחשת השבר✓

מונה ומכנה, מספר מעורב, שבר: המושגים✓

השבר כחלק משלם✓

מעבר ממספר מעורב לשבר או למספר שלם ולהפך✓

1-לעומת שברים גדולים מ1-שברים קטנים מ✓

.שברים שווים✓
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?מה בפרק שברים חלק ב
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?
השוואת שברים

גדולמי הכי
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אסטרטגיות להשוואת שברים
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חיבור וחיסור שברים עם מכנים שווים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he
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מכנה אחד הוא כפולה של האחר: חיבור וחיסור שברים
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https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#45.841.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#49.540.6.default
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כפל כחיבור חוזר:  כפל שלם בשבר
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שברים בדרך שלי
חווית למידה מותאמת אישית
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https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ
https://productplayer.cet.ac.il/fractions2021-G4
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?מה זה אומר–שברים בדרך שלי 
ללימוד שבריםאדפטיבית ואינטראקטיבית, מערכת למידה מקוונת▪

Blended Learning–למידה במודל ה ▪

:שותפים לדרך▪

כיתה ד
עברית בלבד

שעות60-כ

כיתה ה
עברית וערבית

שעות 60-כ

(במתמטיקהל"לתמותאמת )

קרן יד הנדיב +
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?מהי מערכת אדפטיבית

.  מערכת למידה טכנולוגית  מבוססת אלגוריתמים•

.אוספת ומנתחת מידע על התלמיד•

.מתאימה לתלמיד את מסלול הלמידה•

.על פי הצרכים שלהם, קצב ופדגוגיה אישיים וגמישים, מסלולהתלמידים מקבלים 
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תלמיד מתקשהתלמיד מתקדם

המערכת מדלגת על שאלות  •
"קלות"

המערכת מכווינה לשאלות  •
העשרה ואתגר

המערכת יוצרת רצף של  ▪
שאלות תרגול וחזרה

המערכת מדלגת על שאלות  ▪
ההעשרה

האדפטיביות במערכת
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המחשותצפייה חוזרת על פי בחירה-סרטוני הקנייה  

האדפטיביות במערכת
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פעילויות מגוונות לתלמידים
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כלי למורה–דשבורד
דוח אונליין המציג נתונים                        ▪

ברמת הכיתה וברמת התלמיד
מתעדכן בזמן אמת▪

:מציג עבור כל תלמיד▪
מיקומו בפרק הלימוד▪
מידת ההצלחה שלו בפתרון  ▪

השאלות

28
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מדריך למורה

?מה המדריך למורה כולל
Blended Learningהסברים ורקע תיאורטי על מודל ה ▪
:עזרי הוראה▪

מצגות ומערכי שיעור להקניות✓
פעילויות בקבוצות קטנות✓
פעילויות העשרה עבור תלמידים מתקדמים✓
פעילויות ליצירת שיח מתמטי והעמקה✓

בדשבורדמדריך לשימוש ▪
מדריך לפתרון בעיות טכניות בכיתה▪
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  Blended Learningלמידה -מודל הוראה 
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עבודה עצמית של 

התלמיד במערכת

שיח מתמטי עם  

המורה 

בקבוצה/במליאה

–העשרה והעמקה 
למידת עמיתים

עבודה בקבוצות  

קטנות

לטופס רכישה

https://www.easyform.co.il/?formId=084b60a7-b78c-eb11-b847-ecebb895de82
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?שאלות
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תודה רבה


