


איסוף  
נתונים

הכנת  
פעילות לימודים  

והפעלתה  

הערכה  
מעצבת  



נתוניםאיסוף 

. השלב הנוכחי ואחריולפני . היכן הוא מופיע בתוכנית הלימודיםבידקו✓

?השלישיאוהשני,הראשוןבספרמופיעהואהאם✓

האם הוא ספירלי בתוך שכבת הלימוד הקודמת או מופיע במופע יחיד✓







?  מה תלמדו מכך-איסוף נתונים

,  מה הידע הנדרש בשנה רגילה✓

(.חודשי למידה3לא לשכוח שגם לפני שנתיים הקורונה כבר שיבשה לנו )מה עלולים להיות הפערים ✓

.  בתרגול המבסס/ בהתקדמות / על מה יש לשים דגש בתרגול המקדים ✓



?  מה תלמדו מכך-איסוף נתונים

,  מה הידע הנדרש בשנה רגילה✓

(.חודשי למידה3לא לשכוח שגם לפני שנתיים הקורונה כבר שיבשה לנו )מה עלולים להיות הפערים ✓

.  בתרגול המבסס/ בהתקדמות / על מה יש לשים דגש בתרגול המקדים ✓

נתוניםאיסוף 

. השלב הנוכחי ואחריולפני . היכן הוא מופיע בתוכנית הלימודיםבידקו✓

?השלישיאוהשני,הראשוןבספרמופיעהואהאם✓

האם הוא ספירלי בתוך שכבת הלימוד הקודמת או מופיע במופע יחיד✓



.הכנת פעילות למידה

משימת,עצמיתרגול ,משחק קבוצתי ,הבניית חומר בחברותא או עם מורה : תחנות4דיפרנציאלית בזוגות בעבודה ✓

.  חשיבה

תרגולים אחד 2-יש להיערך)לשים לב שכל תחנה נפרדת ויכול להיות שקבוצה תבצע תרגול עצמי לפני הבניית ידע יש 

במשחק גם בשלב  גם )טכנולוגיים יש לשים לב שאפשר לשלב למידה בכלים ( לפני הבנייה והשני אחרי הבנייה

.של החומר וגם בשלב התרגול והחשיבהההבנייה



–בעיות מילוליות מודל הביצים הבניית חומר 
(  2לענות על ) 20עד 

כמה כסף  –בעיות מילוליות 

64עמוד –נשאר 

בעיות מילוליות עד  -66עמוד 

20

משחק  

בקבוצה 

משחק  –סולמות וחבלים 

20תרגילים חיבור וחיסור עד 

לפי 20חיבור תרגילים עד 
כתיבה במחברת  –מודל 

וכרטיסים  

20שטיח התאמות עד 

בלי 20דף צביעה חיבור עד תרגול עצמי  

שבירה  

62-63עמוד 

(65אחרי מורה עמוד )

68-69עמוד 

למי שסיים ולא נגמר זמן  –( בעזרת פקקים ) התאמת תשובה לתרגיל–תרגילים עם פקקים 

.התחנה 

חושבים  

בחברותא

יותר  להכין )' סקוצפירמידה עם 

(  מאחת

שאלות כמו של  2-3לענות על 

לפי בחירת  3) המורה שנשארו 

(  המורה 

משימת חשיבה  –הצבע נשפך 



ָקֵרר ָהיּו   מְּ .  ֵביִצים17בַּ

ָחה   .ֵביִצים3ִאָמא ָלקְּ

ָקֵרר מְּ ֲארּו בַּ ָמה ֵביִצים ִנשְּ ?    כַּ

ִגיל  רְּ ________________________תַּ

שּוָבה ֲארּו :  תְּ ָקֵרר ִנשְּ מְּ .ֵביִצים______  בַּ

ָקֵרר ָהיּו   מְּ .  ֵביִצים15בַּ

ָחה   .ֵביִצים4ִאָמא ָלקְּ

ָקֵרר מְּ ֲארּו בַּ ָמה ֵביִצים ִנשְּ ?    כַּ

ִגיל  רְּ ________________________תַּ

שּוָבה ֲארּו :  תְּ ָקֵרר ִנשְּ מְּ .ֵביִצים______  בַּ

ָקֵרר ָהיּו   מְּ .  ֵביִצים13בַּ

ָחה   .ֵביִצים5ִאָמא ָלקְּ

ָקֵרר מְּ ֲארּו בַּ ָמה ֵביִצים ִנשְּ ?    כַּ

ִגיל  רְּ ________________________תַּ

שּוָבה ֲארּו :  תְּ ָקֵרר ִנשְּ מְּ .ֵביִצים______  בַּ

ָקֵרר ָהיּו   מְּ .  ֵביִצים14בַּ

ָחה   .ֵביִצים2ִאָמא ָלקְּ

ָקֵרר מְּ ֲארּו בַּ ָמה ֵביִצים ִנשְּ ?    כַּ

ִגיל  רְּ ________________________תַּ

שּוָבה ֲארּו :  תְּ ָקֵרר ִנשְּ מְּ .ֵביִצים______  בַּ

ָקֵרר ָהיּו   מְּ .  ֵביִצים12בַּ

ָחה   .ֵביִצים7ִאָמא ָלקְּ

ָקֵרר מְּ ֲארּו בַּ ָמה ֵביִצים ִנשְּ ?    כַּ

ִגיל  רְּ ________________________תַּ

שּוָבה ֲארּו :  תְּ ָקֵרר ִנשְּ מְּ .ֵביִצים______  בַּ

הבניית חומר 

1סבב –

הבניית  

חומר  

בעיות מילוליות מודל 

20עד –הביצים 

(  2על לענות )

משחק  

בקבוצה 

–סולמות וחבלים 
משחק תרגילים חיבור  

20וחיסור עד 

תרגול  

עצמי  

20דף צביעה חיבור עד 

בלי שבירה  

–תרגילים עם פקקים 
התאמת תשובה  

בעזרת פקקים  ) לתרגיל

למי שסיים ולא נגמר –( 

.זמן התחנה 

חושבים  

בחברותא

'  סקוצפירמידה עם 

(  יותר מאחתלהכין )



הבניית  

חומר  

בעיות מילוליות מודל 

20עד –הביצים 

(  2על לענות )

משחק  

בקבוצה 

–סולמות וחבלים 
משחק תרגילים חיבור  

20וחיסור עד 

תרגול  

עצמי  

20דף צביעה חיבור עד 

בלי שבירה  

–תרגילים עם פקקים 
התאמת תשובה  

בעזרת פקקים  ) לתרגיל

למי שסיים ולא נגמר –( 

.זמן התחנה 

חושבים  

בחברותא

'  סקוצפירמידה עם 

(  יותר מאחתלהכין )

משחק בקבוצה 

1סבב –



1סבב –תרגול עצמי  הבניית  

חומר  

בעיות מילוליות מודל 

20עד –הביצים 

(  2על לענות )

משחק  

בקבוצה 

–סולמות וחבלים 
משחק תרגילים חיבור  

20וחיסור עד 

תרגול  

עצמי  

20דף צביעה חיבור עד 

בלי שבירה  

–תרגילים עם פקקים 
התאמת תשובה  

בעזרת פקקים  ) לתרגיל

למי שסיים ולא נגמר –( 

.זמן התחנה 

חושבים  

בחברותא

'  סקוצפירמידה עם 

(  יותר מאחתלהכין )



? 4 ? ?

6 ? 2

? 8

20

1סבב –חושבים בחברותא
הבניית  

חומר  

בעיות מילוליות מודל 

20עד –הביצים 

(  2על לענות )

משחק  

בקבוצה 

–סולמות וחבלים 
משחק תרגילים חיבור  

20וחיסור עד 

תרגול  

עצמי  

20דף צביעה חיבור עד 

בלי שבירה  

–תרגילים עם פקקים 
התאמת תשובה  

בעזרת פקקים  ) לתרגיל

למי שסיים ולא נגמר –( 

.זמן התחנה 

חושבים  

בחברותא

'  סקוצפירמידה עם 

(  יותר מאחתלהכין )





פעריםלצמצום יקסו'הגשיטת ✓

שהשיטה תקפה בעיקר לחומרים תלויים זה בזה לבשימו

:כמו 

שמות גופים •

.החילוף, הקיבוץ, חוק הפילוג •

התחלקותסימני•

.הכנת פעילות למידה



שימוש בדיגיטציה  ✓

.ביוטיובשימוש בסרטונים ✓

.הלאומיתהשידוריםמערכתשלבסרטוניםשימוש✓

. לעריכת סרטון עם שאלות edpazzelשימוש ב ✓

.הכנת פעילות למידה



הערכה מעצבת  

:  הערכה מעצבת היא אחת משלושת סוגי ההערכה המקובלות✓

הן ברמת הקבוצה  ומיסקונספציותדיאגנוסטית הערכה לצורך בדיקת הפנמת הלמידה ואיתור קשיים הערכה ✓

.הבודדכולה והן ברמת התלמיד 

הערכה מעצבת הערכה שבמסגרתה קיים משוב מתמיד ומתחולל תהליך למידה  ✓

מסכמת הערכה לצורך סיכום שלב למידה  הערכה ✓



הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

דוקס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת ,  גלים ,  עשר אצבעות , אופק •



הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

דוקס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת ,  גלים ,  עשר אצבעות ,   אופק•



הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

דוקס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

הדעתעת ,  גלים ,  עשר אצבעות ,   אופק•

כניסה/יציאהבכרטיסימשתמשים ✓

קטנהבקבוצהמשחקים✓




