
מתמטיקה בשילוב כלים ממוחשבים  
 לבית הספר היסודי  

 

 חיית שחםר "ד

 המתמטיקההמרכז להוראת 



 ?מי היה ברל כצנלסון



 משימה מתמטית



 משקוף וקשת



 :בקורסהסוגיה המרכזית 
   יוםמתמטיקה בחיי יום 

 של ידע דיסציפלינארי  העמקה •

להתמודדות עם הממוחשבים התרומה של הכלים בדיקת •

 מתמטיותפתרון בעיות חקר 

 איסוף וניהול ידע •

 עריכת מידע ושיתוף במידע, יצירת מידע•



 :מטרות הפעילות 
 

משימות אורייניות במתמטיקה המשולבת בתקשוב  •
 המציגות פן חדשני  

 

 דגם הוראה ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה•

 

 יצירת קהילה לומדת•

 

בדרך  , במקום, גמישה בזמן, סביבת למידה חדשנית•
   דגיטלייםהלמידה ובאמצעים 

 



העולם הקרוב בעין  "הפעילות 
 "מתמטית

 .קמפוס בית ברל בהפעילויות התרחשו •

 

 . QR codesהפעילויות קודדו באמצעות •

 

 הפעילויות מותאמות לחטיבות גיל שונות•

 

 למידה מבוססות מיקום  •

 

 הלמידה היא משמעותית•



 עזר להעמקה של הנושאהשימוש בכלי זה •

 

 התלמידיםמבחינת המורה והן מבחינת הן , למאתגר ומעניין יותרבשילוב מחשב הופך שיעור •

 

 טכנולוגייםבשילוב כלים לבנות שיעורים נוספים רצוי •

 

 , הרגיל מהלימוד "אוורור"ונותנות  מעניינותמאוד הפעילויות •

 ובכל זאת שומרות אותם בתוך החומר נלמד

 

בפורום סטודנטים מגיבים   
 



 בשיעורשניתן לשלב  תוכנות עודעם ומאוד תרם לי כמורה אשמח להיפגש הקורס היה מעניין •

 

 הבינייםפיתוח חשיבה עבור חטיבת אשמח לקורס דומה באופיו בדגש על •

 

 ליסודילפי תכנית המתמטיקה עוד נושאים ותכנים •

 

 הגיאומטריהללמוד עוד קורסים בתחום של •

 

כשכל אחד  , ולשמוע תגובות מהשטחמעניינות כמו שהיו בקורס הזה עוד משימות הייתי רוצה •

 בכיתתועושה זאת 

 

אני משתמשת בכלים שלמדנו בשיעורים שלי במקום ששם הם תורמים  , כלים מתוקשביםעוד •

 .להתנסות ולהכללה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 משוב הסטודנטים



 המשךקורס לבנות ....בבקשה•

 

 .אני מקווה שניפגש בקורסים דומיםותרם לי הרבה הקורס היה מאוד מעניין •

 

 !!מסודר מובנה ויפה !! יישר כוח. ולמדתי, נהניתימאד •

 

האמת אני פעם הראשונה לומדת  , הקורס הייתה טובה וזמן הקורס התאים ליהתנהלות •

שהם יהיו  לא קורס אחד אלא יותר  אקח  -וחושבת בשנים הבאות ! השתלמות בצורה כזו

 מתוקשבים

 

והשני שעוסק בתחום התקשוב והשילוב  . זה כבר הקורס המקוון השלישי שאני עושה•

 . לראות עוד קורסים בתחוםהייתי שמחה . בכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 


