
 

 

 

 פיצוחים מתמטיים וחידות חדרי בריחה

 

  אשר קרביץ : שם המרצה

 ש"ש 2 : היקף הקורס

 הסדנ : סוג הקורס

 אין :דרישות קדם

   

  מטרות הקורס:

 העשרה, העמקה והרחבה של התכנים המתמטיים הנלמדים בבית הספר. -

 החקר המתמטי, תוך שימוש באמצעי המחשה ומחשב. פיתוח יכולת -

 שגרתיות ובעיות אתגר.התמודדות עם בעיות לא  -

 היכרות עם דרכים שונות לפתרון בעיה אחת. -

 פיתוח יכולות ההנמקה, ההכללה וההפשטה. -

 פיתוח גמישות בחשיבה ויצירתיות מתמטית. -

 

 מבנה הקורס )אופן ההוראה והלמידה בקורס(:

 פתרון משימות . א

 מתמטיותבפתרון בעיות תחרויות  .ב

 חדרי בריחה מתמטיים .ג

 

 הלמידה:תוצרי 

פיתוח יכולת הנמקה, שיח מתמטי, יכולת הכללה, יכולת התמודדות עצמאית עם משימות 

 במתמטיקה

 
 :פי נושאים ומפגשים מהלך לימודים על

 
 מהלך הלימודים עשוי להשתנות בהתאם להתפתחות הקורסהערה: 

 

 חומרי רקע נושא מפגש

קסם. מהמצאת הריבוע    יריבוע 1

משולשי קסם.  הראשון ועד ימנו.

 מגן דוד קסם ואפילו קוביות קסם!

 



 חומרי רקע נושא מפגש

מאחת ועד שלושים. מה מיוחד  2

 בכול מספר?

 

הרבה פחות פשוט ממה  לספור? 3

 שחשבתם!

 קומבינטוריקה

 

בקזינו?  הימוריםאו    ?לוטו ?טוטו 4  

למה הסתברות זה נושא כל כך  

ואיך הסתברות תעזור    מבלבל?

בש?-לנו לנצח בשש  

 

ומה יש    –האינסוף ואנחנו   5

 למתמטיקה לומר בנושא.

 

  הוכחות ללא מילים 6

מה עוד נשאר? על השאלות  7

שעדיין איש   במתמטיקה  הגדולות

.לא פתר  

 

8   

9   

10   
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