"יום המאה"
שה :ירדן הר לב
מגיש
שה ,ספירה זו היא
א'-ב'( .למעש
במיוחד בגיל הרך )כיתות א
ספירת ימי הלימודדים מתבצעת בבתי ספר ,ב
ת
בית ספרי בנושא מספר היימים
סופו של תהלליך לפרויקט ב
המתמטיקה המובילה בס
ה
חלק משיטת לימודד
איתן
שרון ,בו אנו )א
ממלכתי א' בהוד הש
י
רו עד לאותה נקודה .לכבוד  100ימי לימודים בבית -ספר
שעבר
הוראה ,הוחלט לקיים יום שיא
דים במסגרת ההכשרה לה
יריב ,אושר כהן ,אאדיר בהונקר ואנכי( מלמד
תוי השתלב ככמו כפפה ליד עם הדרישה שקיבלנו ממנחה
לחלוטין ,העית
לכבוד יום המאה .באופן מקרי ל
ד
ם כך
פרויקט מסכם לסיוום ההתנסות בהוראה בגייל הרך .לשם
ט
ההוראה שלנו ,שללמה טוראל ,לבצע
רה המאמנת ,ורד
בראשם המור
ק בפרויקט וב
המורים מבית הספר שנטל חלק
ם
התגיייסנו יחד עם צוות
ביום
חות אודות תככנון הפעילות ב
מנו ישיבה ראשונה ובה ער כנו סיעור מוח
שמאיי .כחודש לפנ י המועד ,קיימ
הגופנית שבו דאגנו לשלב אלמננטים
ת
היה בתחום הפעעילות
שיא זזה .מיותר לצציין כי החלק העיקרי ה
רית.
ה בדרך מקור
מתחוום המתמטיקה
במערכת של שכבה ב' .מוקדי
ת הראשונות ב
שלוש השעות
השיא נערך ב תאריך  16.1.14על פני ש
יום ה
תחום
שר בכל שעה כיתה אחת ננמצאת בכל ת
ה ,אמנות וחיננוך גופני ,כאש
הפעילות היו בתחוומים :קוגניציה
תחום
יום זה היה בת
שמעותי של ם
הפעילות המש
סבב קבוע .מבחיינתנו ,מוקד ה
והן מתחלפות ביני הן על פי ב
דים נדרשו לצצבור
ספורט בהן התלמיד
ט
תחנות
פר הקמנו  5ת
החינוך הגופני .באאולם הספורט של בית הספ
מאה:
תחנות ליום המ
הלן פירוט הת
תי בשיטות ניקוד שונות .לה
הניקוד הקבוצת
את ה
על ידי
מקסימום ניקודד קבוצתי ל
טר מספרים :המטרה הייתה לצבור מ
פלונט
איבר
המחוגים המוררה על צבע וא
התאם ללוח ה
מיקום האיברים עלל המשטח בה
ם
הילדים כך
ם
ת של
בהתאם לחשיבה משחקית
בחירת המספפרים תהיה ב
גוף .ב
ספר
יצליחו לעמוד על גגבי המשטח מבלי ליפול .ננפילה גוררת הפחתת המס
מסך הניקוד הכלליי.
10
מטרה לפגוע במספר 00
בול פגיעה :המ
חר
צא במרכז המ טרה .פגיעה בכל מספר אח
הנמצ
פר.
ערכה שווה להפררש  100פחות אותו מספ
ה

לסך כל הפגיעות.
היה שווה ך
הניקוד הקבוצתי יה
מונח
על גבי כל פין מ
ממרחק  5מטר .ל
ק
הכדור
על ידי גלגול ה
סימום פינים ע
באולינג :המטרה לפגוע במקס
מספר המציין את ערכו .הניקוד הקבוצתי יהייה שווה לסך כל הפגיעות .פגיעה בפין  100מכפילה את
ר
הניקוד.
בוצה
על הקרקע .קב
הכדור נפל ל
מטרה לספור  100מסירות בקפיצות שלל  1מבלי שה
 100מסירות :המ
100
שהמנייה תהיה בקפיצות של  .5בכל 0
סירות ,אלא ש
שיך לבצע מס
שתגיע ל –  100מסירות תמש
מסירה.
מסירות מכפילים עערכה של כל מ
עד לדליים .זרריקה
די התקדמות ע
באמצעות כף סקופ תוך כד
ולתפוס את הכדור ב
ס
חים :המטרה ללזרוק
שליח
ותפיסה עד לדלי הררחוק
ה
ריקה
 10נקודות .זר
הקרוב מבלי שהכדור נפל מזכה ב – 0
סה עד לדלי ה
ותפיס
בהתאם לשווי הנקודדות.
ם
הקושי
הילדים יבחרוו את דרגת ה
מבלי שהכדור נפלל מזכה ב –  20נקודות .ה
לסך הכדורים הנמצאים בשני הדליים יחד.
היה שווה ך
הניקוד הקבוצתי יה

מלווה קבוצה ,מדגים המש
פר נקודות ,מ
מנחה תחנה ,סופ
ה
בכל תחנה היה צצוות מפעילים שכלל
שימה
איתם
קה .נפגשנו א
מידי כיתות ד' -ה' מוועדת ספורט ומצויינות מתמטיק
אי התחנה .אאלה היו תלמ
ואחרא
תחנות ביד ררמה.
תפעלו את הת
במשימות ובאופן ספירת הנקודות ..מכאן ,הם ת
ת
ר ,תדרכנו אוותם
בבוקר
רטי פרטים .ללמען
השיעורים ובככלל את הפרויקט כולו לפר
הסיוע אפשר לנו ,צוות המורים ,לנהל את ה
ע
חינות
שלמה של כ –  30תלמידיים .מכל הבח
השנייה שאנו מתנסים בהוראה לכיתה ש
ת ,זו הפעם ה
האמת
שונה מאשר ללמד כיתה קטנה .הילדים התנסו במגווון מיומנויות וניכר היה לרראות
מיקה מאד ש
הדינמ
רה ומנייה תוךך כדי
מנט של ספיר
קודמים .האלמ
ם בנושאים שלמדו במהלך השיעורים הק
אחוזי הצלחה יפים

בן את התלמידים
בעיקר אתגר את המבצע .כמו כן ,הפן תחרותי דרב
הרבה צבע וב
המשיימות הוסיף ה
תר גבוהים .ככך הם עברו בין התחנות אחרי ששהו בכל
רים כמה שיות
להצליח במשימה ולמנות מספר
פעילות כולם זכו במדליות .כל
רות בין הקבוצצות בסוף הפ
למרות התחר
אחת מהן חמש דדקות .אמנם ל
המאה!
ה הוכתרו על ידנו לאלופי ה
תלמיד וכל תלמידה
מעבר להיותו יום שיא.
ר
פרויקט הבית ספרי הייתה משמעות רבה יותר
אסיים בנימה אישיית שבעיני לפ
ם
תי עם קבוצה קטנה של לומדים עדיין נמצא
תהליך שיצרת
סות יחסית קצרה ואף הת
שחוויתי התנס
נכון ש
העשרה ,תובנה ,ניסוי וטעיייה הרגשתי נניצוץ
חרי שלושה חוודשי למידה ,ה
תולים .אך יחדד עם זאת ,אח
בחית
בירור
שלב הבא  -ב
שלה לעבור לש
תה טבילת האש הראשונה וכעת אני בש
של דרך חדשה .עעד כה זו היית
בתי,
פלקציה שכתב
תכננתי ,כל רפ
תי ,כל יחידה או מערך שת
ראה .מבחינת
ה"אני מאמין" שלי בתחום ההור
י
אדם
פתחות שלי כא
חשובים עבור ההתפ
ם
תפתי,
בעצמי השתת
שהעברתי או ב
שוב שקיבלתיי וכל שיעור ש
כל מש
ט.
וכאשת חינוך בפרט

