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 של יפה שילוב ואה המתואר הספר ,לדעתי

 שברים בנושא ילדים חשיבת על מחקר

 דוגמאות מכיל הספר .והצעות לדרכי הוראה

 והוא תלמידים של פתרון דרכי של רבות

 בדרך בכיתתם ללמד שרוצים למורים מתאים

 לחווייתית השברים לימוד את שתהפוך

 .מתמטית תובנה פיתוח כדי תוך משמעותיתו

 עבודה לדרכי רבות דוגמאות מוצגות בספר

 מורים להכשרת מתאים הוא ובנוסף בכיתה

  .היסודי הספר-לבית מתמטיקהל

 נושא את להתחיל הצעה מוצגת בספר

 זו הצעה .מהמקובל אחרת בדרך השברים

 ,רבה בהצלחה ,מעשי באופןכמה שנים  נבדקה

 להתחיל במקום .במחקר ולוותה רבות בכיתות

 חלק של זיהוי עם רק השברים הוראת את

 ,משלם חלקים מספר או בציור משלם

 חילוק" שאלות עם מתחילות המחברות

 Equal) שבר של תוצאה שנותנות "לחלקים

sharing.) רעיונות לומדים אלו שאלות דרך 

 של כזה לסוג הדוגמלהלן  .שברים של רבים

  :הנושא את לפתוח אפשר מהעִ  אשר ,שאלה

 חילוק של סיטואציות מכירים התלמידים

 על לבנות הוא הרעיון .יום-היום מחיי לחלקים

 הילדים אצל נבנה אשר ,זה פורמלי לא ידע

 של ההבנה את לבנות כדי ,השנים לאורך

  ".שבר" המושג

 פתרון דרכי של רבות דוגמאות מראה הספר

 "שווה חלוקה" של הבעיות לסוג תלמידים של

 את השאלות פתרון דרך מפתחים הם ואיך

 התנסות לאחר ".שבר"ה מושג של הבנייה

 ,בשברים "שווה חלוקה" מסוג בשאלות רבה

 שאלות לתלמידים לתת מציעות הספר כותבות
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 ,לדוגמה .כפל או ,שוות קבוצות שמערבות

  :כמו שאלה

  

 ,ואחרות כאלה בעיות בפתרון ההתנסות עם

 8 הקשרים את להבין מתחילים התלמידים

  .בשברים היחסים

 מעודדים בו המתוארת ההוראה וגישת הספר

 Relational) "הקשרית חשיבה" לפתח מאוד

thinking.) הבנה ,הספר מחברות לטענת 

 בפתרון בהם ושימוש הפעולה חוקי של עמוקה

 ,שברים שאלות כולל מגוונים במצבים בעיות

 פתרון של הבנה לקראת התלמידים את מכין

 צעירים ילדים ,לדוגמה .באלגברה משוואות

 14×5 כמו תרגיל פותרים 'ב בכיתה כבר

 ידי-על (distributive) הפילוג חוק בעזרת

 .0 פעמים 0 ועוד 21 פעמים 0 על חשיבה

 הפילוג בחוק משתמשים בקלות די אלו ילדים

 .בנושא מוקדמת הוראה בלי שברים במצבי גם

  0 פעמים 21 לבצע צריכים הם אם

  :פותרים הם 080-ו

12 × 6 3/4 = 12 × 6 + 12 × 3/4 

 סוג לבצע יתקשו לא אלו שילדים לקוות יש

 אלגברה ללמוד כשיגיעו גם כזו פעולה

 0 על ויחשבו (X + Y) 4 :לפתור ויצטרכו

 נותנות המחברות .Y פעמים 0 ועוד X פעמים

 שעסקה 'א בכיתה תלמידה של לפתרון דוגמה

 התלמידה .080-ו 281 השברים של בחיבור

 חיברה אז .רבע ועוד לחצי 080 את פירקה

 אחד זה רבע ועוד שלם וקיבלה וחצי חצי

 למעשה התלמידה איך הראו החוקרות .ורבע

  .הקיבוץ בחוק השתמשה

 הידע איך מרחיב גם הספר ,לעיל לנאמר נוסף

 תורם ,בשברים בעיות בפתרון ממושך מעיסוק

 שברים וחילוק כפל ,חיסור ,חיבור ללימוד

 מראות החוקרות .עשרוניים ומספרים

 של ומשמעותית עמוקה הבנה שמתפתחת

 על למידה בשעת שברים בהבנת התלמידים

 שעוזרים מתמטיים ורעיונות פעולה חוקי

  .לאלגברה והכנה הקשרית חשיבה לפתח
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