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איסוף נתונים

. לפני השלב הנוכחי ואחריו. היכן הוא מופיע בתוכנית הלימודיםבידקו✓

? השני או השלישי, האם הוא מופיע בספר הראשון✓

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 ✓

איסוף נתונים

. לפני השלב הנוכחי ואחריו. היכן הוא מופיע בתוכנית הלימודיםבידקו✓

? השני או השלישי, האם הוא מופיע בספר הראשון✓

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



.הכנת פעילות למידה

משימת,עצמיתרגול ,משחק קבוצתי ,הבניית חומר בחברותא או עם מורה : תחנות4עבודה דיפרנציאלית בזוגות ב✓

.  חשיבה

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

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

.של החומר וגם בשלב התרגול והחשיבהההבנייה



מתוך ספר הלימוד 



שניות להחליט  10כל תלמיד בתורו מרים קלף ויש לו 

שם עליו לכתוב את המשפט  . איזה משבצת לסמן

.  הכתוב בכרטיס

אם לא הוא צריך  , על חבריו לבדוק אם הוא צדק

.  למחוק ועוברים לתלמיד הבא

.  יש להשלים את הלוח הכי מהר שאפשר

המפמראתר 



סיפורי אחוזים 

המפמראתר 



המפמראתר 



יקסו לצמצום פערים'שיטת הג✓

:שימו לב  שהשיטה תקפה בעיקר לחומרים תלויים זה בזה כמו 

(  ישר המספרים, חלק מכמות, חלק משלם)מהות השבר •

שיום משולשים •

סוגי מרובעים•

(האחוז, המספר העשרוני , קשרים בין השבר הפשוט•

.הכנת פעילות למידה



שימוש בדיגיטציה  ✓

.הכנת פעילות למידה

https://edpuzzle.com/assignments/60ec5ed1759

019417964c08a/watch

https://edpuzzle.com/assignments/60ec5eff33

96d241877b903d/watch



הערכה מעצבת  

:  הערכה מעצבת היא אחת משלושת סוגי ההערכה המקובלות✓

הן ברמת הקבוצה  ומיסקונספציותהערכה דיאגנוסטית הערכה לצורך בדיקת הפנמת הלמידה ואיתור קשיים ✓

.כולה והן ברמת התלמיד הבודד

הערכה מעצבת הערכה שבמסגרתה קיים משוב מתמיד ומתחולל תהליך למידה  ✓

הערכה מסכמת הערכה לצורך סיכום שלב למידה  ✓



הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

פורמס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת ,  גלים ,  עשר אצבעות , אופק •



הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

פורמס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת ,  גלים ,  עשר אצבעות ,   אופק•





הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

דוקס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת,  גלים ,  עשר אצבעות ,   אופק•

כניסה  / משתמשים בכרטיסי יציאה ✓

סדר פעולות חשבון  -כרטיס יציאה מהשיעור
מעבר בין שבר פשוט לעשרוני–כרטיס יציאה מהשיעור 
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הערכה מעצבת  

משתמשים בהערכה דיגיטאלית  ✓

דוקס•

ביישומטיקהאיבחוןמשימות •

עת הדעת,  גלים ,  עשר אצבעות ,   אופק•

כניסה  / משתמשים בכרטיסי יציאה ✓

משחקים בקבוצה קטנה ✓




