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 כפל    ערכות    חינוכיות

 ג' –כיתות ב'  חוג פיתוח חשיבה ויזמות מתמטיתסילבוס 

 2019ספטמבר  מתנסים

 

 רציונל

 עידוד מחשבה יצירתית לפתרון בעיות במתמטיקה תוך משחק. 

 המשחק יוצר הזדמנות לפתור בעיות מתמטיות שלא מושגות במסגרת הלימוד הרגיל.

ומאפשר לתלמידים להגיע למטרה ולפתרון מהיר המשחק מעודד מחשבה מחוץ לקופסה 

 של בעיות שמוצגות ע"י המורה בחוג.

 

 מטרות

 פעולות חשבון. 4-.שליטה ב1

 . פתרון בעיות בדרך מהירה.2

 . שיפור בציוני התלמידים בהמשך הדרך.3

 . לפתח חשיבה אנליטית, יכולת ושליטה בפתרון בעיות גיאומטריות מיוחדות.4

 לחוג:חומרים 

 תלמידים 2ערכת לוח הכפל לכל  •

 תלמידים 2מילון מתמטי לכל  •

 חוברת עבודה של המילון לכל תלמיד. •

 דחוברת עבודת כיתה לפי רמת הכיתה, לכל תלמי •

 

 ילדים בחוג. 20שיעורים. עד  34החוג בן 

 

 יתכנו שינויים בסדר המפגשים לפי רמת התלמידים •
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 המפגשתוכן  מפגשים תוכן המפגש מפגשים

הסבר כללי על החוג, הגדרת  1-2
מטרות, צורת עבודה ומחויבות + 

משחקים מתמטיים הקשורים 
 לפעולות חשבון בסיסיות 

 ול"הסכמים" מתמטיים.

הגדרת מושגים חשובים  17-18
במתמטיקה עפ"י ספר המילון 

המתמטי לילדים+ עבודה יצירתית 
     בנושא בחוברת העבודה.

 משחקי קלפים

משחקים מתמטיים הקשורים  3-4
 לפעולות חשבון בסיסיות 

 ול"הסכמים" מתמטיים.

הגדרת מושגים חשובים  19-20
במתמטיקה עפ"י ספר המילון 

המתמטי לילדים+ עבודה יצירתית 
  בנושא בחוברת העבודה.

 יםביסוס הלימוד מהמפגש 5-6
הגדרות מתמטיות נים הראשו

ומשמעותן + משחק, הכרות עם 
שתי הדמויות "קוסינוס" ששואל 

שאלות ו"סינוס" שעונה על 
   השאלות.

 משחקי קלפים תחרותיים ראשון  21-22
 יצירתיות בהגעה לפתרון. –ושני 

 

עם שתי הדמויות "קוסינוס"  המשך 7-8
ששואל שאלות ו"סינוס" שעונה על 

   השאלות.

דוגמאות להגדרות מתמטיות +  23-24
התמודדות עם חשיבה לוגית 

 בפתרון בעיות.
 

שיר לוח הכפל וביסוס הידע של  9-10
 –כפל  +משחק קלפים ראשון 
  הגעה לפתרון בדרך מהירה

הגדרות נוספות עפ"י ספר המילון  25-26
המתמטי ועבודה עם חוברת 

פתרונות  –העבודה של המילון 
  יצירתיים

הגעה  –ראשוןמשחק קלפים  11-12
 לפתרון בדרך מהירה

 מפגש נוסף עם "סינוס" ו"קוסינוס"
 

 גיאומטריה וחידות הגיון 27-30
 

 משחקים 31-32 משחק קלפים שני 13-14
 

משחקים  פאות(, 12קוביות )משחק  15-16
המפגשים  14שונים לסיכום 

 הראשונים.
 

 סיכום + משחקים תחרותיים. 33-34
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