
תנועה כאינטליגנציה המאפשרת  

 התפתחות של

 האינטליגנציות האחרות

 

 ר אלה שובל"ד



  התיאוריה של גרדנר

האינטליגנציה היא היכולת לפתור בעיות או ליצור  

מוצרים שנחשבים כבעלי ערך במסגרת  

 .התרבותית שבה הם יוצרו



 ריבוי אינטליגנציות

 שבע אינטליגנציות

 ;  הלשונית1.

 ;  לוגית-המתמטית2.

 ;  המרחבית3.

 ;  המוסיקלית4.

 ;  גופנית-הקינסתטית5.

 ;  הבין אישית6.

 .  אישית-התוך7.

אך  , בגן צריכות לבוא לידי ביטוי מגוון האינטליגנציות של הפרט
כיום מדגישים בו בעיקר שתי אינטליגנציות הלשונית  

 .  לוגית-והמתמטית



חשיבות ההכרה בריבוי  

 האינטליגנציות

בחיי היום יום אנו זקוקים לאינטליגנציות רבות  
לביצוע משימות שונות ולאו דווקא לאלו 

,  לוגית-הלשונית והמתמטית, המצומצמות
 .  המוערכות בתכנית הלימודים של בית הספר

 

הצגת אפשרויות ביטוי למגוון של אינטליגנציות  
יאפשר לילדים בעלי כישורים שונים למצוא עניין  
  בבית הספר ולהצטיין לפחות באחד מהתחומים



 קשר בין האינטליגנציות

הפעלת כישורים באינטליגנציה אחת תלויה בכישורים  

 מאינטליגנציות אחרות   

 

להיעזר  , בדרך כלל, כדי להבין שיר לא מספיק, למשל

:  אלא יש גם להפעיל, באינטליגנציה הלשונית

,  אינטליגנציה מוסיקלית לתחושת החריזה והקצב

ואינטליגנציה תוך אישית בניסיון להבין את הרגשות  

 .  שהמשורר מנסה להביע



-מאפייני האינטליגנציה הקינסתטית

 גופנית

היכולת לתרגם תשומת לב לפעולה והיכולת להשתמש  
בגוף בהבחנה גבוהה ובדרך מיומנת להבעה ולמטרות  

 .  מוגדרות של פתרון בעיות

 

ניתן לחלק את האינטליגנציה הזאת ליכולת התנועה של  
 .הפרט עצמו וליכולתו לטפל בחפצים במיומנות

 

מעורבת ברמה זו או אחרת בכל הפעלת אינטליגנציה  
 . הכוללת פעילות



מאפיין נוסף של האינטליגנציה 

 גופנית-הקינסתטית

 . כוללת כישורים שאינם בהכרח תלויים זה בזה

 

 ,למשל

כישורים מוטוריים עדינים כמו תפירה ונגינה הנפרדים  

 .  מכישורים מוטוריים גסים כמו קפיצה או כדרור

תנועה  -כישורים של קואורדינציה הקשורים לשילוב ראיה

 .השונים מקואורדינציה המשלבת תנועות שונות ועוד



 שילוב אינטליגנציות

אינה עומדת בפני  , גופנית-האינטליגנציה הקינסתטית
 עצמה אלא משולבת בכישורים מאינטליגנציות אחרות

 

ריקודי עם נותנים מקום נרחב לאינטליגנציה  , למשל
רמת הדיוק  , המוסיקלית ובתוכה לשמירת הקצב

וגם אין צורך ביכולת  , בתנועה עצמה פחות חשובה
, לעומת זאת. יצירה של תנועות חדשות בתנועה

גם לדייק  , מתופף צריך גם לדייק בשמירה על הקצב
לשלב כישורי תנועה עדינים עם כישורי  ,  בתנועה

ז מצופה  'תנועה גסים ואם הוא מתופף בתזמורת ג
 .  ממנו גם ליצור מקצבים ותנועות חדשות



 -חשיבות האינטליגנציה הגופנית

 קינסתטית

המאפשרת את   גופנית-האינטליגנציה הקינסתטית

התנועה היא חלק מכל פעילות שאנו  מבצעים  ולכן  

 ;חשוב לטפחה כל הזמן

 כל אחד יכול למצוא את הכישורים בתוך

 ;גופנית המתאימים לו-האינטליגנציה הקינסתטית

  כל אחד יוכל להשתמש בזמן תנועה בכישורי

אינטליגנציה אחרים כדי לשלבם באינטליגנציה  

גופנית ולהצליח להגיע לביצועים טובים -הקינסתטית

 .יותר


