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 מתמטיקה – תקציר מערך השיעור

הסודות מאחורי הטריקים  ,בשיעור זה נכיר את טבעת המביוס. בעזרתה

 .והחידות הבאים מגיעים מענף במתמטיקה שנקרא טופולוגיה

 .נראה כיצד מיישמים קסמים אלו במקצועות שונים, ממתמטיקה ועד אמנות

 

במהלך השיעור נכין טבעת רגילה, נבין כמה צדדים ושפות יש לה, ומה 

קורה לה שמשנים אותה. מנגד, נכין טבעת מביוס, נבין כמה צדדים ושפות 

 . יש לה ,נלמד על תכונותיה הרבות

 . במהלך השיעור נדפיס טבעת מביוס, כעזר לימודי

 .שרנראה כיצד הטבעת השפיעה על התרבות והאמנות, מבאך ועד א

 כעת כל שנותר הוא לומר את מילות הקסם ולהתחיל .

 

 סקירה כללית ורקע של טבעת המביוס

ממדית שיש -היא צורה דו (או רצועת, לולאת, חגורת מביוס) טבעת ֶמבְּיּוס

ממדית -זו טבעת שאין לה התחלה וסוף. זוהי צורה דו לה צד אחד בלבד.

לטבעת  -תם נכון בעלת משטח שיש לו צד אחד ושפה אחת בלבד. קרא

 ! מביוס אין שני צדדים אלא צד אחד בלבד

 . מבחינה מתמטית, זהו משטח עם שפה, שאינו ניתן לכיוון

מלבד התפקיד החשוב של הטבעת בטופולוגיה של משטחים, היא נחשבת 

 . לקוריוז מתמטי עבור אוהבי מתמטיקה

גיאומטריות טופולוגיה, היא ענף במתמטיקה העוסק בתכונות של צורות 

 . אשר לא מושפעות מכיווץ, מתיחה או פיתוך

הגיאומטריה הטופולוגית משמשת לא רק מתמטיקאים אלא גם אומנים 

רבים, ביניהם האמן מ.ק.אשר אשר יצר טבעות מביוס רבות בציוריו והמלחין 

 י.ס. באך אשר הלחין קנונים רבים תוך שימוש בטבעת המביוס.

 מטרות לימודיות

, כירו מושגים מתמטיים, יערכו ניסויים, ישערו ויסיקו מסקנותהתלמידים י

 יעסקו בפעילות יצירתית מהנה, תוך הכנת הרצועות, צביעה וגזירה.

 התלמידים יכירו אמנים שונים ויצירות מגוונות בהן נעשה שימוש בטבעת.

במקצוע חשבון בבית ספר יסודי, בין היתר לומדים על שברים ועל 

 על מביוס תהווה העשרת לומד. גיאומטריה, למידה

במקצוע אמנות פלסטית, בין היתר לומדים על אשליה אופטית ועל האמן 

 מ.ק. אשר , למידה על המביוס תתאים ללימוד.

במקצוע מוסיקה, בין היתר לומדים על הקנון, שירה בשני קולות, למידה על 

 המביוס של באך תהווה העשרת לומד.
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 מערך השיעור

 נושא השיעור: טבעת המביוס, קסמים לימודיים.

מטרת השיעור:  הכרת טבעת המביוס, יצירת טבעת מביוס, הכרת השימוש בטבעת בתחומי דעת 

 שונים.

משך השיעור : כשעתיים , במידה ומרחיבים את הלמידה להעשרה במקצועות נוספים ייתכן ומשך 

 השיעור יתארך.

מה מיוחד בטבעת. כמה צדדים יש לה, כמה שפות? איך נוכיח מהלך הפעילות: נשאל את התלמידים, 

זאת?  נכין טבעת מנייר, נעקוב בטוש אחר הצדדים ונראה שלטבעת ישנם שני צדדים , פנימי וחיצוני, 

 כל אחד מהם נצבע בצבע אחר. ויש לה שתי שפות ,ימנית ושמאלית.

 חד ושפה אחת בלבד?האם ניתן לייצר מאותה פיסת נייר, טבעת ולה צד א: נשאל כעת

כעת נראה לילדים את טבעת התלת מימד שהדפסנו מראש ונבקש מהם להסביר מה הם רואים, מה 

 פנים ומה החוץ של הטבעת הזו ? לאלו מסקנות הם מגיעים.

נכין טבעת מביוס מנייר, נוכיח כי יש לה צד אחד בלבד, תוך שעוברים עם טוש על השפה החיצונית 

 ך כך החלק הפנימי ומתחבר לנקודת ההתחלה.ולמרבה הפלא הקו נמש

אבל איך זה יכול להיות ? הרי תמיד למדנו שלכל חפץ יש לפחות שני צדדים, אז איך יתכן שפתאום יש 

 כאן חפץ שיש לו רק צד אחד בלבד? ובכן, החפץ המופלא והמתעתע הזה הוא בדיוק כזה.

פותל וחובר לקצה השני שלה. אם אפשר לתאר את רצועת מביוס כמעיין רצועה שקצה אחד שלה 

רצועה  -את אחד מהקצוות שלו ונחבר לקצה השני. נקבל רצועת מביוס  °180ניקח סרט ארוך נסובב ב

 בעלת צד אחד בלבד.

 :נספר סיפור קצר שיעזור לילדים להתחבר לנושא

ת קר בחנות ספרים וראה איך מייצרים בה סימניות צבעוניויפעם המתמטיקאי הגרמני מביוס ב

העובד הניח רצועת נייר על השולחן, צבע את צידה העליון, הפך אותה וצבע את צידה השני.  לספרים.

ללא הפיכת הרצועה. תשובה חיובית לשאלה  -מביוס שאל את עצמו אם ניתן לבצע צביעה דו צדדית 

רכב זו התקבלה כאשר מביוס גילה דרך להפוך רצועת נייר לטבעת מפותלת בעלת צד אחד בלבד המו

משני צדדי הרצועה המקורית. כאשר צובעים צד אחד של הטבעת, נצבעים בבת אחת שני צדדי 

 הרצועה. במהרה המצאת מביוס התפרסמה בכל העולם בשם "טבעת מביוס".

ננסה להבין יחד, מה יקרה אם נגזור את טבעת המביוס במרכזה. נבקש מהילדים לנסות לשער, , כעת

 הם.נכתוב על הלוח את תשובותי

 לאחר שנחתוך את הטבעת נבין כי במקום שתי טבעות, נקבל אחת ארוכה.

כעת נשאל, מה יקרה אם נחתוך שליש טבעת, הפעם ההשערות יהיו מושכלות יותר, נכתוב את 

תשובות הילדים על הלוח. נתנסה, נחתוך את הטבעת, נגלה שקיבלנו טבעת ארוכה ובתוכה כלואה 

 טבעת נוספת, קטנה. קסם!
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 ומנויות נרכשותמי

 להבין את הקשרים בין תופעות שונות ביחס לצורה. –הבנה 

 ממדית בעלת צד אחד בלבד.-לבחון את המשטח, להבין כי זו צורה דו –הסקת מסקנות 

 להשוות משטחים בעלי צורה דומה ולראות האם הם מתנהגים באופן דומה . –השוואה 

 השערות, לעבד נתונים.לערוך תצפית, לשאול שאלות, להעלות  –חקרנות 

 לזהות את הטבעת, להבין שהיא כוללת רק מעגל אחד ולא שניים כמו טבעת רגילה . –ידע 

צביעה או גזירה של  –להפיק מידע באמצעות דוגמאות שונות, אם טבעת פלסטיק או נייר  –ייצוג ידע 

 המביוס תוביל לתוצאות מפתיעות .

להביע ולשתף אחרים במחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר עבודה קבוצתית ,לחוש ביטחון  –מסוגלות 

 לסוגיות הנדונות

לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן, לפעול למען איכות  –מעורבות ועבודה בצוות 

 הסביבה, לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בקבוצה תוך שיתוף פעולה .

 :נוכל להציג את הטבעת בתחומים אחרים

 טבעת מביוס. –ק. אשר, חקר האין סוף מ. - אמנות

 (מערך שיעור מותאם) מביוס הנמלים - חקר האינסוף

 טבעת מביוס מוסיקלית שיצר המלחין י.ס. באך. -קנון הסרטן  - מוסיקה

 (מערך שיעור מותאם) מביוס קנון הסרטן,

 

 דגם מוביוס כעזר לימודי :

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pGy-WxLaKl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xUHQ2ybTejU&feature=youtu.be
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 הדגם בטינקרקאד ובמדפסת:

 

 :הגדרות הדפסה

 MakerBot , Replicator Mini: סוג  המדפסת

 רפסודה: ללא

 תמיכה: כן

 מילוי: לינארי משבצות

 10%אחוז מילוי: 

 מ"מ  0.2עובי שכבה: 

 עיצוב הדגם:

 www.thingiverse.comהשתמשתי בעיצוב מוכן של טבעת מביוס, מהאתר: 

והקטנתי את הדגם שיתאים  MakerBotלאחר הורדת העיצוב,  העלתי את הדגם בתוכנת המדפסת 

 לכף יד קטנה.

 הערכת למידה:

 השתתפות, עבודה בקבוצה, לקיחת חלק פעיל בשיעור

 מקורות מידע:

 מכון דיוידסון ויקיפדיה ד"ר אבי סייאג

 מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, אונ' חיפה

 ראשית  שיח מתמטי

youtube 

thingiverse 

 

www.thingiverse.com

