
 הגינה המתמטית שלנו

 

עשו סיור מסביב לגינה וחפשו דוגמאות של מתמטיקה הקיימות בה. צלמו, ציירו או רישמו  (1

 את רעיונותיכם.

 

 רותיכם.עשארו כמה והסבירו את הש ?כמה ולמה (2

 רות שלכם:עורישמו את ההש רוע, ממקום ישיבתכם באיזור המרוצף, שאחרי הסיור

 למה? רוגות?עכמה 

 למה? כמה עצים יש בגינה שלנו? 

 ?  למה?כמה ספרים יש בספריית בין הברושים 
 

 למה?   כמה מדפים יש בספרייה?
 

 למה? כמה ברזים יש בגינה?
 

 כמה חלונות יש? דלתות? דינוזאורים? למה?
 

 כמה קומפוסטרים יש?  למה?
 

 רותיכם? בידקו!עאיך אפשר לבדוק את הש
 

 השוואת ומדידות (3
 

 משני הברושים גבוה יותר? איך אפשר לדעת? איזה

 מה הגובה של הברושים?

 מה הטמפורטורה 

 מתחת לעץ התות? -

 בתוך הספרייה? -

 בריצוף החשוף לשמש?  -

ף הקילדעתכם הם יצליחו ל מסביב לערוגה העגולה הגדולה, האםאנשים יחזיקו ידיים ויעמדו  5אם 
 ילדים וכמה מבוגרים?(את הערוגה? נסו ובידקו! מי היו האנשים )כמה 

 

 רו ומדדו:עש
 

 מה האורך בצעדים של אבא?    ך?מה אורך הגינה בצעדים של 

 ?למי יצא מספר צעדים גדולים יותר? למה 

 בצעדים שלך? למה? ף עד למחסןומה אורך השביל מהריצ 

 ?מה העיגול הגדול ביותר בגינה? הקטן ביותר? איך אפשר להשוות 



 צורות בגינה( 4

 רוגות מלבניות יש בגינה? כמה מהמלבנים הם גם ריבועים? איך אפשר לבדוק זאת?עכמה א( 
 

 סימטריה שיקופית.יש להם נראה שמסוגים שונים שעלים  5אספו ב( 
 

 ם אפשר לקפל אותה לאורך לפחות קו אחד אלצורה יש סימטריה שיקופית 
 שהחלקים בשני צידי הקו יהיו זהיםכך 

 
 לעלים שאספתם יש ממש סימטריה שיקופית, או כמעט.דקו אם יב  
 
 )או כמעט( ה שלהם יש סימטריה שיקופית?נכלו למצוא בגיולו צורות תא  

 
  בגינה? כמה עיגולים תוכלו למצואג( 
 

 מצבים. הרבה לגלגל יש סימטריה סיבובית כי אם מסובבים אותו הוא יראה אותו הדבר ב
 

אותו הדבר אם כאשר מסובבים אותה היא תיראה לצורה יש סימטריה סיבובית 
 במספר מצבים.

 
 ? סיבוביתריבוע יש סימטריה להאם 

 
 ?סיבוביתהאם למלבן שהוא לא ריבוע יש סימטריה 

 
 כמה דוגמאות של סימטריה סיבובית תוכלו למצוא בגינה?

 
 איפה תמצאו זוויות ישרות בגינה?          זוהי זווית ישרה.  ד(

 
 


