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דוגמה לשיעור מקוון



–אמצעי המחשה 

?למה זה כל כך חשוב



חשיבות השימוש באמצעי ההמחשה

יש להתמודד בעזרת שימוש  איתו, מופשטהיא תחום תיאורטי המתמטיקה"

.בדגמים מוחשיים שמשמשים כמודלים

התלמיד עצמו בונה את הרעיונות  , כלומר. הלמידה היא קונסטרוקטיביסטית

."על העשייה( רפלקציה)המתמטיים מתוך מחשבה 

דוח הערכת תכניות לימודים במתמטיקה שהוגש למדען הראשי מטעם משרד החינוך

אמצעי המחשה02

http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=7705


הסיבות לשימוש באמצעי המחשה

אמצעי המחשה יוצרים הנעה אצל התלמידים•

אמצעי המחשה ממריצים תלמידים לחשוב בצורה מתמטית•

במתמטיקה" גדולים"אמצעי המחשה מציגים באופן לא פורמלי רעיונות •

!אמצעי המחשה הם מתמטיקה טובה-נקודת מבט אחת : מתוך המאמר

אמצעי המחשה02

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf


מהמוחשי אל המופשט

חשיבה
קונקרטית

חשיבה
מופשטת

המללה

אמצעי  
המחשה

ציור בקיצור

פתרון בעל פה

דימיון



:הנושא המתמטי

'חלק א–מספרים טבעיים 





אמצעי המחשה פיסיים



מעבדה

סרטון

פעילות

אמצעי המחשה וכלים דיגיטליים נוספים

https://www.youtube.com/watch?v=sN8vXWAd61c&feature=youtu.be


מספרים טבעיים

כיתה ג
שימוש בהמחשה

כיתה ד
שימוש בהמחשה ומעבר  

לטבלאות ותרגילים

כיתה ה
תובנה  , דגש על דרכי פתרון

פ"ופתרון בע



חלק א–מספרים טבעיים

המבנה העשרוני.  א

חיבור וחיסור.  ב

כפל וחילוק.  ג



חלק א–מספרים טבעיים

המבנה העשרוני.  א

.אומדן ואפשרויות שונות לפתרון, בהתמקדות על תובנה מספרית, חזרה על עקרונות המבנה העשרוני



.פתרון תרגילי חיבור וחיסור עם וללא המרה והצגת דרכי פתרון שונות

עידוד השימוש במגוון דרכי פתרון

חלק א–מספרים טבעיים
חיבור וחיסור.  ב



.פתרון תרגילי כפל וחילוק במאונך ובדרכים נוספות

חלק א–מספרים טבעיים
כפל וחילוק.  ג

.ירפים במזון צמחוני'בספארי מאכילים את הג

.המזון ארוז באריזות שונות לפי משקל

.אריזות מכל משקל30הזמינו 

מלאו את הטבלה וחשבו

את המשקל הכולל של המזון שהוזמן



חלק א–מספרים טבעיים
כפל וחילוק.  ג

.פתרון תרגילי כפל וחילוק במאונך ובדרכים נוספות



:דוגמה לשיעור מקוון

'חלק א-מספרים טבעיים 



תכנון לפי חלקי השיעור

פתיחה
('דק5-כ)

פתיח מעורר  

עניין בנושא  

הנלמד

הקנייה
('דק10-כ)

חשיפה לנושא  

הנלמד

/ התנסות 
('דק20-כ)תרגול 

שלב העבודה  

העצמית של  

התלמידים

סיכום
('דק5-כ)

סיכום הנושא  

הנלמד בשיעור



הקנייה


