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 שם הפעילות: סדרת פיבונצ'י
 הדר ,אפרת ,אורלי שמות היוצרים:

 
 תיאור קצר 

וכל מספר  1,1-סדרת פיבונצ'י היא סדרת מספרים המתחילה ב

 בהמשך הסדרה הוא סכום שני המספרים שלפניו. 

  
 תחום דעת:
 מדעים/  אמנות/ מתמטיקה

 

 כיתה:
 ט'-ה'

 

 רמת קושי:
 כוללת בחירת תמונה והמרתה לתלת מימד - ראשונה

 עיצוב מודל תלת מימד )שימושי( המבוסס על החוקיות של סדרת פיבונצ'י. - שניה

 עיצוב מודל תלת מימדי המבוסס על יחס הזהב )שנוצר בעקבות מנת שני איברים סמוכים בסדרה( - שלישית

 

 הפעילות:משך 
 מפגשים 4

 

 מיומנויות נדרשות:
 מימד לתלת מימד. -דומהמרת תמונה /  אד בסיסיתכהכרת טינקר

 

 זמן הדפסה )בין השיעורים(:
 

 

 ציוד נדרש:
 מדפסת תלת מימד • 

 מחשבים עם חיבור לאינטרנט • 

 דכאחשבון כיתתי לתוכנת טינקר • 
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 מבוא ליחידת הלימוד
 הממחיש וחושף לנושא קצר סרטון

 הסבר על סדרות מספרים וסדרת פיבונצ'י 

 

 מטרות לימודיות
 תוכן: התלמיד ייחשף ויכיר את סדרת פיבונצ'י וגילוייה בטבע עם הרחבה ליחס הזהב כאופציה. 

 מיומנויות: זיהוי חוקיות, הבנה והכללה. יישום והערכת עמיתים. 

 )לזיהוי הספירלה( infill ,אד, כלי ההמרה, מידול ופריסהככלים: כלי הטינקר

 הרחבות אפשריות:
 עיצוב מודל תלת מימדי המבוסס על יחס הזהב )שנוצר בעקבות מנת שני איברים סמוכים בסדרה( - רמה שלישית

  

 הכנות המורה -לפני הפרוייקט 
 מצגת הקנייה קצרה

 סרטונים

 מחשבים עם חיבור לאינטרנט

 לתוכנת המרה  QRקוד 

 קובץ הנחיות לתלמיד 

 

 ד:כאמיומנויות נדרשות בטינקר
x של הוספת והחסרת צורות הכרות בסיסית עם הכלים 

x מירכוז צורה 

x מימד לתל מימד-המרת תמונה מדו 

x ייבוא מודל 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iEnR8zupK0A
https://www.youtube.com/watch?v=iEnR8zupK0A
https://www.youtube.com/watch?v=iEnR8zupK0A
https://www.youtube.com/watch?v=iEnR8zupK0A
https://www.youtube.com/watch?v=iEnR8zupK0A


 
 

2018יולי,   
 

  תכניות לימודים משולבות הדפסת תלת מימדתוצר מפגש קהילה בנושא פיתוח  3

 מהלך היחידה
 ברמה הראשונה: 

לפי מילות מפתח תמונה המייצגת את סדרת  באינטרנט על התלמיד לחפש ,חר חשיפת התלמידים בהקניית הנושאלא

 פיבונאצ'י בטבע. 

 מימד לתלת מימד. -תמונה מדו שתמש בטכניקת ההמרה שלבשלב הבא, התלמיד י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יה:  יברמה השנ

 

/  סימניה/  תכשיט/  מעמד עפרונות/  על סדרת פיבונצ'י )מחזיק מפתחות התלמיד יבנה בעצמו מודל פונקציונלי המבוסס

ותלמיד אחר יעריך ויזהה היכן מסתתרת הסדרה במודל שעשה חברו. ( ועוד מעמד פלאפון/  כיסוי פלאפון/  תחתית

 למודל יש מגבלות גודל מקסימלי. 

 

 

 ברמה השלישית:

 התלמיד יבנה מודל המשלב בתוכו את יחס הזהב בצורה סדרתית . דוגמא: 

 

  


