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  )πבימים לפני יום (הכנה 

פקק של , טואלטגליל נייר , כוס, בקבוק: םבקשו מהתלמידים לאסוף חפצים עגולי �
 . מספר החפצים צריך להיות בערך כמספר התלמידים בכיתה.  'צינצנת וכו, בקבוק

 )יש מחשבוןזכרו שבכל פלאפון . (πבקשו מכמה תלמידים להביא מחשבונים ליום  �

 
 מהלך השיעור

כה מיוחד שהוא קיבל , הסבירו שזה מספר מאוד מיוחד. על הלוח π ציירו את הסמל )1

 זו –הסמל בא מהיוונית . ()מבטאים כמו עוגה באנגלית ("איָפ: "סמל ושם משלו

 .πהתלמידים יגלו בעצמם מה מיוחד במספר , הסבירו שבשיעור הזה"). פאי"האות 
מודדים את : היקף. ההיקף והקוטר של החפצים העגוליםנמדוד את הסבירו ש )2

מצד לצד קו ": קוטר.  בעזרת סרגלהחוטאורך את מודדים ואז , ההיקף בעזרת חוט
. די המעגליזה הקו הארוך ביותר שנוגע בשני צ". של המעגל העובר במרכז המעגל

 . להדגים על הלוח
 קבוצה מספר חפצים חלקו את הכיתה לקבוצות כפי מספר המחשבונים ותנו לכל )3

ותרשום אותם בטבלה , כל קבוצה תמדוד את ההיקף והקוטר של כל חפץ. עגולים
 בעזרת מחשבון ורושמים ,קוטר חלקי היקף: מנהת ה כל קבוצה מחשבת א.במחברת

 ?מה גיליתם. בעמודה האחרונה בטבלהאת התוצאה 
 

 קוטר\היקף )מ"ס(קוטר  )מ"ס(היקף  שם החפץ

    

    

 
  במליאהסיכום

 .  על הלוחדוגמאות מכל הקבוצות+ לרשום את הטבלה  �
כל התשובות יהיו בסביבות : תשובה? האם המספרים בעמודה האחרונה דומים �

3.14. 
 .כולם עגולים: תשובה? הרי החפצים היו מאוד שונים? איך זה ייתכן �
 האם גם הקוטר וגם ההיקף,  כאשר עיגול גדל?אבל העיגולים היו בגדלים שונים �

יש היקף ולמעגל קטן , למעגל גדול יש היקף וקוטר גדולים יותר: תשובה ?גדלים

בכל מעגל π תמיד שווה לו קבוענשאר " קוטר: היקף "היחס . וקוטר קטנים יותר

  .שתמצאו
האם הם גדלים . גם הקוטר וגם ההיקף גדלים, כאשר עיגול גדל: שאלה למתקדמים �

 .π :היחס בניהם נשאר קבוע. ו קצב יחסיהם גדלים באות, כן: תשובה? באותו קצב
מדידה  (טעיות מדידה בגלל: תשובה?  במדויק3.14למה בחישובים שלנו לא קיבלנו  �

 . בסרגל ולא תמיד מדדנו בדיוק את קו הקוטר, השתמשנו בחוט. )לא לגמרי מדויקת

מגלים שתמיד אפשר לדייק ,  גם במדידות המדויקות ביותר– תכונה מוזרה יש πל  �

 הוא מספר πאבל בגלל ש , זה לא בגלל שהמדענים לא יודעים למדוד.  קצתעוד

אבל אנחנו , אנחנו אפילו יכולים לחשב אותו בערך,  אנחנו יודעים שהוא קיים.מיוחד
 5המדענים כבר חישבו את . אף פעם לא יכולים לגלות את כל המספר עד הסוף

 – ת זה לא כל המספר המדויק ובכל זא, (!)ספרות אחרי הנקודה העשרוניתה טריליון
יש . פשוט אי אפשר לבטא את המספר המדויק בעזרת המספרים שאנחנו מכירים

" הרגילים"מכיוון שהם שונים מהמספרים ו, הרבה מאוד מספרים מוזרים כאלו
 אבל את המספרים האלו לא ניתן לכתוב כשבר – המספרים השלמים והשברים=(

 . רציונאליים-מספרים איקוראים להם גם ) של מספרים שלמים

 . πהספרות הראשונות של  2620לכיתה את הדף עם  הראו �



π 

= 
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078

164062860899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223

172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881

097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432

664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171

536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575

959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489

122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986

094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082

778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227

968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721

134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230

825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914

730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122

680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338

182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557

485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506

040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894

676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702

898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326

391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297

455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275

596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289

097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136

115735255213347574184946843852332390739414333454776241686251898356948

556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723279178608

578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608

412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378

696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009

946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147

699090264013639443745530506820349625245174939965143142980919065925093

722169646151570985838741059788595977297549893016175392846813826868386

894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673

622262609912460805124388439045124413654976278079771569143599770012961

608944169486855584840635342207222582848864815845602850601684273945226

746767889525213852254995466672782398645659611635488623057745649803559

363456817432411251507606947945109659609402522887971089314566913686722

874894056010150330861792868092087476091782493858900971490967598526136 


