
  שבת- מועדים –י 'לבני דיג

 דוגמה לפיתוח פעילות נתונה

 "ברשת-גן"הפעילות כפי שהיא מופיע באתר 
 שרים ועובדים

 …שבת שלום ל: השיר בבוקר יום שישי שרנו את
 . ילדים יש פזמוןשלושהבשיר זה לאחר כל 
 . בכמות הילדים שהגיעו3וכמה פעמים יש , נכחו בגן באותו יום בדקנו כמה ילדים

לאחר מכן פרקו . תיעדו אותן על דף בציור. רוזות עם כמות הילדים שבגןהלבנים הא שני ילדים לקחו את
 . ותיעדו כמה קבוצות היו4הכמות לקבוצות של  את
 .ילדים 35 כ"סה, 3 וקבוצה אחת של 4קבוצות של 8 

 

 

 il.net.zylber@zahavידי דפנה זילבר -שוכתבה ועובדה על" ברשת-גן"הפעילות מתוך  
 



  שבת- מועדים –י 'לבני דיג

 דוגמה לפיתוח פעילות נתונה

 

 !יש לחלק את הפעילות המוצעת באתר למספר פעילויות

 :מטרות חשבוניות

 מניה 

 הבנת המושג קבוצות שוות 

 3תפיסת הכמות  

 מהות הכפלראשית הבנת  

 מספרים/ כתיבת ספרות  

 הבנת הקשר בין כמות לשם המספר  

 הבנת הקשר בין כמות לייצוג המתמטי של המספר 

 ברה מקונקרטי לייצוגיהע 

 :מטרות נלוות

  ארגון במרחב תוך השענות על מוטוריקה עדינה–יצירת דגם בלבנים  

  מוטוריקה עדינה–שיכלול יכולת כתיבת מספרים  

  מוטוריקה גסה–ארגון על הדף עם חותמות  

 עודישיכלול יכולת הת 

 :עזרים

 .ח ספרות ומספריםלו, כלי כתיבה, חותמות, דפי ניר, לוח כפל, מיכלים, לבנים

 :ארגון מקדים

 :לשלב ראשון

 .הכינו מיכל עם לבנים יחידות במרכז החדר. ' בצור ח קבוצת ילדיםהושיבו

 :לשלב שני

  .חילוק-לוח כפל הכינו

 :לישילשלב ש

 . ודפי ניר חלקים כמספר הילדיםחותמות, כלי כתיבההכינו 
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 :תיומהלך הפעילו

 : במליאה- פעילות ראשונה

 .שירשירו את ה .1

 :שאלו שאלות כגון. נהלו עם הילדים שיחה על המחזוריות בשיר .2

 ...)אחרי שאומרים שלושה ילדים. אחרי שאומרים שמות של ילדים(? מתי שרים את הפזמון 

 ...)אם נספור (?איך אפשר לדעת כמה פעמים צריך לשיר את הפזמון 

ת לבנה יחידה אחת חזרו על השיר אך הפעם בקשו מכל ילד שאומרים את שמו לקום ולקח .3

 .מהמיכל

 :לאחר שכל הילדים בקבוצה לקחו לבנה

מהילדים להקשיב הייטב ובכל פעם ששרים את הפיזמון  בקשו, והפעם, שירו שוב את השיר .4

 .הילדים ששמותיהם הוזכרו לפני כן יקומו ויניחו את הלבנים שלהם על לוח הכפל בטור אחד

 .)ל הלבניםעזרו לילדים המתקשים בהבנת אופן ההנחה ש(

 :לאחר שכל הילדים יסיימו להניח את הלבנים שבידהם שאלו

, נסתכל על המספרים שעל הלוח(? איך נדע כמה קבוצות של לבנים מונחות על הלוח 

 ...)נספור את הילדים, נספור

 ...)אותה כמות(? איך קשור מספר קבוצות הלבנים למספר הפעמים בהן שרנו את הפיזמון

 35במקרה של . ( לבנים יש על הלוח3לבוא ולבדוק כמה קבוצות של בקשו מאחד הילדים  .5

 ). לבנים2 לבנים ועוד קבוצה של 3 קבוצות של 11ילדים יש 

 :שאלו

, מספר הקבוצות (?איך לפי מספר הקבוצות אפשר לדעת כמה פעמים שרנו את הפיזמון 

 .)שווה למספר הפעמים בהן שרנו את הפזמון, כולל הקבצה החלקית

 .בקשו מכל הילדים לתעד את מספר הקבוצות שהיו בציור או בחותמות .6

 .עוד של הילדיםיאספו את דפי הת

 : קבוצות קטנות– פעילות שניה

 .חלקו לילדים את הדפים שעליהם תיעדו את כמות הקבוצות .1

 .בקשו מהם להניח על לוחות הכפל לבנים בהתאם לכמויות שתעדו .2

 : שאלו .3

 ).כן(? זרת הלבנים כמה ילדים היו בגן כששרנוהאם אנחנו יכולים לדעת בע 

 ...)נארוז, נספור(? איך 

 . אפשרו לילדים לבדוק את כמות הלבנים שעל הלוחות .4

 : שאלו

 )כן(? לאותה תוצאה, האם כולנו הגענו לאותו מספר 

 .בקשו מהילדים לתעד את הלבנים הארוזות בעזרת חותמות או כלי כתיבה .5

 :שאלו
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 ).כן(? לבנים הארוזות שציירתם לבין הלבנים שצויירו בקבוצותהאם יש קשר בין כמות ה 

 ....)אותה כמות(? מה הקשר 

 : השגים חשבוניים–הערכה 

 . עקבו אחר הילדים בזמן מנית הלבנים– מניהבדיקת  

 עקבו ושימו לב האם הילדים יודעים מהן קבוצות שוות – הבנת המושג קבוצות שוותבדיקת  

 .בהתאםומסוגלים לחלק את הלבנים 

את הכמות " קולטים" לבנים או 3 בדקו האם הילדים מונים בכל פעם – 3תפיסת הכמות בדיקת  

 .הלבנים הנחוצה

 . עקבו ושימו לב האם הילדים מבינים את המושג קבוצות שוות– מהות הכפלראשית הבנת בדיקת  

 הבנת הקשר בין חיבור לכפלבדיקת  

 .התיעוד איך רושמים הילדים את הספרותבדקו בדפי  – מספרים/ כתיבת ספרות בדיקת  

 בדקו האם ילדים יודעים לנקוב בשם המספר הרלוונטי –הבנת הקשר בין כמות לשם המספר בדיקת  

 .לכמויות שייצגו

 צפו וראו האם הילדים מקשרים בין – הבנת הקשר בין כמות לייצוג המתמטי של המספרבדיקת  

 ..ים על לוחחילוק למספרים הרשומ-הכמויות על לוח הכפל

 בדקו האם הצליחו הילדים להעביר אל הניר את הפעולות זבצעו – העברה מקונקרטי לייצוגיבדיקת  

 .בלבנים

 :מטרות נלוות

 .צפו בילדים בזמן הפעילויות ורשמו לעמכם מה הייתה מידת ההצלחה בכל אחד מתחומים

 יצירת דגם בלבנים  

 אופן כתיבת המספרים 

 ונן על הדףאופן השימוש בחותמות וארג 

 

 


