
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות(  8)מודולה זכוכית מגדלת תחת)בגן ובחצר(משחקים מתמטיים  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 :  מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 להקנות כלים בכדי לרכוש/ליצור ולעשות שימוש מושכל במשחקים  בדגש על המתמטיקה. 

 

 

 גננות  קהל היעד: 

  שעות 8מודולה של  היקף ומבנה הקורס: 

  3  מס' מפגשים:

  ראשון   יום הקורס: 

  31/10/21  מועד פתיחה: 

לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם  גן, המרכז הארצי -חפצי ברוגל, מרכז דע   מרצה הקורס: 

  ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.  יסודי,

פי דרישות -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על 80%חובת נוכחות לפחות  דרישות הפיתוח המקצועי:

 ההשתלמות

 

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 תוך פיתוח התבוננות ביקורתית מתמטיים מגוון משחקיםל חשיפת הגננת •

 כלי ללימוד והערכת מיומנויות מתמטיות בגיל הרך  התייחסות למשחק   •

 וילדי הגן  יצירת משחקים על ידי הגננת עידוד   •

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  :ראשי פרקים עיקריים

 עקרונות לבחירת משחק מתמטי מותאם גיל ומיומנויות   .1

 מיומנויות ומושגים מתמטיים נרכשים דרך משחק .2

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 חלוקה לקבוצות עבודה, שיתוף ולמידת עמיתים, הצגת התהליך ויישום בגן 

 :פירוט המפגשים

 
 מפגש ראשון 

  31/10/21תאריך מפגש: •

  סינכרוניההוראה  מסגרת •

 הכרות, הרצאה, דיון  : דרכי למידה במפגש  •

       16.30-19.00(: או טווח ימים )שעת פתיחת וסיום המפגש  למידהזמן  •

 3 שעות :  סך  •

 חפצי ברוגל   שם המרצה:  •

 עקרונות לבחירת משחק מתמטי מותאם גיל ומיומנויות   נושאים במפגש:  •

 
 מפגש שני

  28/11/21תאריך מפגש: •

  סינכרוני : ההוראה  מסגרת •

הסתכלו   הצגה של משחק מתמטי )זה יכול להיות משחק שהוכן על ידכם או קנוי( :דרכי למידה במפגש  •

   שנלמדה. את המשחק לפי התבנית מציגותתחת זכוכית מגדלת לפני שאתן 

             16.30-19.00זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(:  •

 3 סך שעות :   •

 חפצי ברוגל   שם המרצה:  •

התאמת המשחק לרמה משובים למשחקים, חקירה של המשחק יחד ואפשרות  נושאים במפגש:  •

 וליכולת הילדים. 

 

 מפגש שלישי 

  19/12/2021תאריך מפגש: •

 סינכרוני א ההוראה  מסגרת •

 (:  ועוד דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה •

            16.30-18.00זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(:  •

 2 סך שעות :   •

 חפצי ברוגל   שם המרצה:  •

  בלוח פדלט משותף םוהצגת בגן ובחצר הגן יצירת משחקים נושאים במפגש:  •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פירוט תהליכי הערכה

 המודולה:סכמי את התהליך האישי והמקצועי שעברת לאורך 

 הציגי בקצרה את המשחק שאותו תכננת )מטרה, קהל היעד, מהלך המשחק( •

 ע"פ איזה עקרונות שאליהם נחשפת במודולה, תכננת משחק זה? •

 אילו תובנות תהליך זה עורר בך לגבי הוראת המתמטיקה? מה את לוקחת איתך הלאה?  •

 
 :בביבליוגרפיה

 תוכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך בקדם יסודי )תשס"ח(  •

׀ טלי שכטר, תמר  למידה משמעותית מחייבת הערכה משמעותית הערכת מיומנויות מתמטיות בגיל הרך •

 . 86-74ח, עמ' , תשע" 11גן -קוטליצקי,  עלון דע

, תשע"ח,  11גן  -׀ רינה מזוז פיצ'ון,  עלון דע איורים וייצוגים גרפיים כביטוי לחשיבה מתמטית בגיל הרך •

 . 73-65עמ' 

הלמידה   בתרבות ושילובם משחקים פיתוח המשחק, חשיבות ִאתי,על נא שחקו כולכם •

    .39-28תשע"ו, עמ'  , 9גן - עלון דעברוך,  קסנר ויעל גז-בנטוב אפרת | הרך בגיל

 גן  –, אתר מרכז דע מדור מתמטיקה בגן •

 גן -אתר מרכז דע   תקצירי מאמרים אקדמאים מתורגמים, •

 
 :וובילוגרפיה

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 
 

 :(כולל מספר ת.ז.)רקע מקצועי בקצרה  אודות המרצה

מנהלת  ו מדפי"ת, חונכת גננותגן, -מרצה בתחום המתמטיקה בקורסים של מרכז דע,   028774313ת.ז חפצי ברוגל, 
 .גן כנרת בהרצליה

 

 לפניכם מידע ראשוני לליווי והשראה בתכנון הסילבוס

  מחשיבה על מפגש בודד לחשיבה על רצף מפגשיםמאמר של רחל ארליך -איך מתחילים?  -למידה היברדית  - 

 למידע  נוסף אודות עקרונות ודרכי פעולה לתכנון והפעלה של למידה מרחוק תוכלו לקרוא כאן 

 באתר משרד החינוך מרחוק בלמידה הוראה דגמי 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/Math1.pdf
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=5DE:5EA:5DE:5D8:5D9:5E7:5D4:20:5D1:5D2:5DF
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2156121
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://giftedandmore.co.il/blended-learning/?fbclid=IwAR2F4Gn36VyDcuziidRA6WFMY_zUmRKiM74s7teZxbcE6dDhnNzvcrLAK0U
https://pisga.ariel.muni.il/?p=5643
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/digital-teaching-models/

