
שבילים  
למצוינּות

לאתר שבילים למצוינות

http://math1.cet.ac.il/metsuyanut/metsuyanut.html


הקניית היוריסטיקות לפתרון בעיות

  פיתוח יכולת הכללה

העלאת השערות ובדיקתן, פיתוח תרבות של חקר הכולל איסוף דוגמאות רלוונטיות  ;

יכולת לשאול שאלות ולחפש תשובות מתאימות

זימון התנסות בכלים מתמטיים דינמיים ממוחשבים המאפשרים תהליכי חקר

 פיתוח חשיבה יצירתית

  העמקת הידע בתחום התכנים המתמטיים שנלמדים בכיתה ופיתוח ידע בתכנים

מתמטיים שאינם נלמדים בכיתה

פיתוח דרכים למתן  ; חיזוק מודעותם של התלמידים לתפקידים של נימוק והוכחה

פה   -הנמקות והסברים בכתב ובעל

פיתוח היכולת לעבוד בצוות ולתקשר בשפה מתמטית

חידוד הקשר בין המתמטיקה למציאות.

  עקרונות התכנית–למצוינות שבילים 



אופי המשימות– למצוינותשבילים 
 התלמידים יכולים לעבוד על אותה  -כל פעילות מתפתחת בצורה מדורגת

.  פעילות ברמות שונות

כל משימה פתוחה לחקר בכיוונים שונים.

 עיסוק בסיטואציות אמיתיות מחיי היומיום באופן שמצריך של הסיטואציה

התלמידים לומדים שדרך פתרון טכנית ללא הבנת . כדי להגיע לפתרון

.המצב עלולה להביא לפתרונות שגויים

 לצאת מהקופסה"הפעילויות מטפחות חשיבה יצירתית ומעודדות."

הפעילויות מזמנות   :

שיח מתמטי

קישוריות בין תחומים שונים במתמטיקה.

קישוריות בין ייצוגים שונים.



בגרסה  –בספר הלימוד ) העמקה

(המקוונתבגרסה המודפסת ו

אתגר  ומשימות  למתענייניםפרקים •

הכלולים בספר הלימוד

קישורים מתוך הגרסה המקוונת של •

הספר לפעילויות העמקה נוספות  

.ליישומונים רלוונטיים

(  שבילים למצוינותבאתר )העשרה 

פעילויות מגוונות בנושאים שאינם  

:   כלולים בתכנית הלימודים

אופטימיזציה•

י'סדרת פיבונצ•

וסימטרייההעתקות •

יחס הזהב•

החומרים– למצוינותשבילים 

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Search.aspx?sSearchText=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94&sSearchType=All
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Search.aspx?sSearchText=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94&sSearchType=All
http://math1.cet.ac.il/metsuyanut/metsuyanut.html


(  אופטימיזציהפעילות מתוך הפרק ) ניצול מרבי של שטח



דוגמאות לתכנון

:אפשרות א



:  אפשרות ב

?כרטיסים 29האם אפשר לגזור יותר מ 



:אפשרות ג

?כרטיסים 30 -האם אפשר לגזור יותר מ



:שאלות למחשבה

:הנה הצעתה של טליה

.נסו להכליל את מסקנותיכם



תנועה מורכבת
קישורים ליישומונים בספר הממוחשב–משימת העמקה מתוך הספר 

http://www.cet.ac.il/math/function/line/applets/Applets/motions.html
http://www.cet.ac.il/math/function/line/applets/Applets/motion_3parts.html


(  1)פתרון מקובל  



(2)פתרון מקובל 



פתרון הכולל ניתוח של הסיטואציה



כלים המאפשרים ניתוח של סיטואציות תנועה



( 2)תנועה מורכבת 
קישורים ליישומונים בספר הממוחשב–משימת העמקה מתוך הספר  

http://www.cet.ac.il/math/function/line/applets/Applets/motions.html
http://www.cet.ac.il/math/function/line/applets/Applets/motion_3parts.html




קישורים מהספר הממוחשב לפעילויות העמקה נוספות

http://www.cet.ac.il/math/function/line/applets/Applets/intervals.html






תנועה מורכבת
משימת העמקה מתוך הספר



.נמקו מדוע התקבל מרובע•

נמקו מדוע המרובע שהתקבל דומה למרובע המקורי  •

:אפשרות א



אפשרות ב



:אפשרות ג

מה הקשר בין יחס הדמיון של המרובע החדש והמרובע הבסיסי ובין : הכלילו
?מספר המרובעים הבסיסיים שמהם אפשר לבנות את המרובע החדש



?על פי מה: הערכה

 במהלך השנה יתבקשו  התלמידים לנהל תיק עבודות שבו תיק עבודות
. יתעדו את חקירותיהם ומסקנותיהם

פרויקטים אישיים או קבוצתיים

מבחנים.



תודה  רבה 

!ובהצלחה


