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 חוברת לחופש הגדול.של..החופש יומן 

 לציון התלבטבראשון  "נווה חוף"ית ספר בבצוות המורות/ים 

 האם, ובאיזה דרך, לתת לתלמידים ולתלמידות שיעורים לחופש הגדול, 

 :והרעיון שעלה היה 

 לתת לתלמידים ולתלמידות לחבר בעצמם את השאלות שבחוברת!

, ותהילה רופא פלש הדס, סילבי קולקין, סלמתמטיקה בביה"מאי בשנה שעברה, צוות המורות  דשחובסוף 

 החליט שבמקום לחלק לתלמידים/ות חוברות עבודה שאנו, המורות, נחבר, ניתן לתלמידות/ים

  לבנות אותן בעצמם.

 

 : הן מספרות, חשבנו להשיג מספר מטרות ,באופן זה

 ותרגילים מילוליות שאלות בכתיבת יתנסו ות/התלמידים.  

החוברת מפעילה אצל התלמידות/ים מיומנויות חשיבה נוספות שאינן חלק המשימה של בניית 

מהם לתכנן ולקחת בחשבון שיקולים שונים  ורשתשגרתי מפתרון תרגילים. בניית החוברת ד

בהוראת התוכן כמו: הבנה של נושאי התרגול ומטרותיו, התאמת רמות קושי לרמת הכיתה, יצירת 

 .גיוון ועניין בתרגילים

 בקיץ העבודה לחוברת ניכור ופחות הזדהות יותר יחושו ות/יםהתלמיד. 

 יותר ומהנה מסקרנת היא, שהתלמידים/ות בחרו וכתבו בעצמם/ן שאלות פתירת. 

 

 טיפים והמלצות מהשטחהנה ? את זה לעשותאיך 

כדאי להציג את הרעיון לתלמידות/ים, להלהיב אותם 

 רים.  שיעו 2-3לעניין, ולהקדיש לכך 

  בשאלה התלמידות/ים ידונושיחה שבה  לקייםמומלץ 

שיש השונים שיקולים ולדון ב'מהי חוברת טובה?',  -

 לקחת בחשבון בבניית החוברת.

בהזדמנות זאת כדאי להזכיר ולעשות רשימה של 

 בחופש. אותם שכדאי לתרגל, ונושאים שנלמדוה

 כל זוג יקבל  ב הבא התלמידות/ים יתחלקו לזוגות.בשל

)במידת האפשר, עדיף שכל זוג יבחר את הנושא  נושא

, ויתבקש לחבר מספר מוגדר של שאלות המועדף עליו(

 ותרגילים בנושא זה. 

 את שעליו יכתבו התלמידות/ים שחיברו את התרגילים, ופורמט אחידדף עם  כדאי להכין מראש 
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. והוראות לביצוע לפי הצורך , חילוק ארוך וכו()חיבור, שברים, ממוצע , את הנושא החשבונישמותיהן/ם

 .מילוליות להיות חייבות מהן 3 אשר, שאלות 10 לפחות לכתובהתבקשו  "נווה חוף"ים ב/ותלמידהת

 ידפיסו את השאלות בקובץ.  מומלץ לפתוח קובץ עם עריכה משותפת )בגוגל דרייב או אחר(. יםות/התלמיד

 

 במתמטיקה משימות משחק אולי...  מהחוברות מחמש עניין לעשות כדאיכאשר החוברות מוכנות לחלוקה, 

 ומוריד כיפית כהפתעה לחופש החוברות עניין את שהופך משהו... המטמון יהיה ושזה המטמון את מצא -

 .התנגדות

 !!! חוסך זמן למורה , ואפילוולכל רמה לכל גילמקצוע,  מתאים לכלזה 

  החוברות שהוכנו בשנה שעברהדוגמא מתוך הנה 
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