
קורס הוראה מותאמת במתמטיקה הוא קורס מוקלט 

הכולל דרכי הוראה של הנושאים הנלמדים בבי"ס היסודי במתמטיקה.

בקורס תקבלו ותלמדו כלים פרקטיים ייחודיים לצד מודלים 

מרכזיים לשיטות לימוד סדורות להוראה מותאמת במתמטיקה

לילדים עם קשיי ולקויות למידה לילדים בגילאי בית הספר היסודי.

 

במודול זה אציג בפניכם כלים ייחודיים שפיתחתי לקידום ילדים לתפיסה

מהירה של חשבון, גם לאלו המתקשים במיוחד.

מהם אבני יסוד לפיתוח תפיסה מתמטית. 

זיהוי קשיים ברכישת החשבון. 

מגוון ערוצי למידה לשיפור הגישה לחשבון.

הנושאים בהם נעסוק בקורס: 

 

מודול 1 - פתיחה

 



עקרונות ללימוד חשבון משלב מוכנות לכיתה א'.

מהן המיומנויות הנדרשות לכיתה א' - מיקוד בדברים החשובים.

תכנית צעדים מסודרת ומובנית ללימוד אבני היסוד בחשבון. 

שילוב תנועה ומשחק ברכישת החשבון. 

כלים פרקטיים ליצירת בסיס טוב ויציב בחשבון. 

כלים לקידום מהיר באבני היסוד של החשבון - כיתות א'- ג'.

תכנית צעדים מסודרת ומובנית להקניית מבנה עשורי משלב עשרת

ראשונה ועד למספרים גדולים. 

עקרונות ללימוד מדורג ומובנה המוביל להבנה עמוקה ולאוטומטיות

בפתרון תרגילים.

איך לבנות תכנית מותאמת לתלמיד לסגירת פערים מהירה ויעילה.

מפגש נפרד לנושא שאלות מילוליות- אסטרטגיות יחודיות לפתרון.

כלים פרקטיים ללימוד כפל וחילוק ע"י שילוב הבנת המשמעות יחד

עם 'טריקים' ומשחקים להקניית כפל וחילוק במהירות ובהנאה.

עקרונות ברורים להקנייה יעילה של הכפולות עד הגעה לאוטומטיות.

מגוון משחקים דיגיטלים ומשחקים מוכנים להדפסה.

שברים פשוטים - כלי המחשה ואסטרטגיות הוראה.

כלים לקידום מהיר בכל נושא השברים הפשוטים - כיתות ד'- ו'.

תכנית צעדים מסודרת ומובנית.

עקרונות ללימוד מדורג ומובנה המוביל להבנה עמוקה.

איך לבנות תכנית מותאמת לתלמיד לסגירת פערים מהירה ויעילה.

 

מודול 2 - מוכנות לא'

מודול 3 – כיתות א'-ג' 

 

מודול 4 - כפל וחילוק

 

מודול 5 - שברים פשוטים

 



עקרונות ללימוד מדורג ומובנה של הנושאים הנלמדים בכיתה ו'.

מערכי שיעור פשוטים, ברורים וידידותיים לכל נושא בנפרד, המוכנים

לעבודה עם התלמידים.

מגוון משחקים ופעילויות שונות להקנייה מהירה ותרגול מהנה.

סרטוני טיפים שהופכים נושא מסובך לטכניקה קלה ופשוטה.

הקניית הנושא והמושגים השונים בדרך קלה וברורה.

מצגות ודפים מוכנים לעבודה עם תלמידים.

משחקים ופעילויות שונות להקנייה מהירה ותרגול מהנה.

סרטוני טיפים לכיתות ו'-ז' בנושאי שברים עשרוניים, משוואות,   

 מספרים מכוונים ועוד

 

מודול 6 - שברים עשרוניים, אחוזים ויחס

 

מודול 7 - גיאומטריה

 

בונוס

 

 

הקורס מלווה באתר חברים סגור הכולל מפגשים מוקלטים, 

סרטוני הדגמה, דפי עבודה, משחקים ועוד הפתעות.

עלות הקורס במחיר מיוחד

במקום 2400 ש"ח 

1,800 ש"ח

ניתן לפרוס עד 12 תשלומים ללא ריבית

 
לרכישה מאובטחת 

והצטרפות- הקליקו כאן

# הקורס מקנה # הקורס מקנה תעודה הסמכהתעודה הסמכה בהוראה מותאמת במתמטיקה בשיטת עץ בהוראה מותאמת במתמטיקה בשיטת עץ

החשיבה למגישות עבודת תובנות בסיום הקורס.החשיבה למגישות עבודת תובנות בסיום הקורס.  
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