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 מבואפרק א': 

 חשיבות ההתמצאות במרחב האישי והכללי

גם תנועת המבוגר משתפרת על ידי ניצול  .חב תורמת תרומה גדולה להתפתחות הכללית של הילדההתמצאות במר

 .וחיובי של המרחב הנתון מירבי

מרחב שבו הוא יכול לבוא לידי קשר חושי או  ,מרחב תנועה הוא המרחב הריאלי המנוצל על ידי האדם הנע בו

 ,אך נוסף על כך יש מרחב פוטנציאלי ,זה לכל אדםיש מרחב ריאלי כ .מחשבתי עם אנשים וחפצים הנתונים בו

 .אם יגלה אותו ,שהאדם עשוי להגיע אליו ויוכל לנצלו

טרוד בשמירת שיווי המשקל באופן כזה שאין לו אפשרות לשים לב  ,העושה את צעדיו הראשונים ,הילד הקטן

ול ללכת ללא שימת לב לאופן האדם הבוגר יכ .עצם ההתגברות על קשיי התנועה מהווה אתגר בשבילו .לסביבתו

 ,האדם שולט בתנועה המקדמת אותו .ההליכה והוא פנוי להסתכל בסביבתו ולחשוב ככל העולה על רוחו בשעה זו

ברגע שהוא מסוגל לזוז  ,הילד .הוא מיומן וזריז בה ולכן הוא מתפנה לפעילויות נוספות מורכבות יותר ויותר

 ,זורק ,בולע ,קורע ,ממשש ,הוא מתקרב ,מדי יום דברים חדשים במרחבמגלה  ,ממקומו והופך מיצור נייח לנייד

 ,סידור ,גודל ,מרחק ,צורה ,צבע ,אין סוף של פעילויות מאפשרות לו להתוודע לחומר .מפרק ועוד ,מוציא ,מגלגל

 .ִמספר וכו'

מעצב בעצמו את אך הוא משתמש בחפצים בצורות שונות ומשונות ובכך גם  ,הילד מעוצב על ידי המרחב סביבו 

 ,קופץ מעליהם ,עובר בזחילה דרכם ,עורם אותם זה על גבי זה ,מתרוצץ בין החפצים ,הוא אוסף ומפזר .סביבתו

 .מרחיב את ניסיונות התנועה שלו בעזרתם ,בקצרה

 .יש יחסי גומלין תמידיים בין אופן תנועת האדם במרחב לבין השפעת המרחב הנתון על תנועתו ,אם כן

גוניות השימוש במרחב לתנועה ומאידך סביבה המעוצבת לגירויים -והתנסויות קודמות גורמות לרב אסוציאציות

 .גוניים מפתה להתנסויות בסוגי תנועה שונים ורבים-רב

 .המרחב האישי הנייד והמרחב הכללי ,המרחב האישי :נשתמש בשלושה מושגים יסודיים לגבי התנועה במרחב

ותו מרחב סביב הגוף בו יכול אדם להגיע על ידי הנעת איבריו לכל נקודה ללא מתבטא בא ,הפרטי ,המרחב האישי

כשהאדם  ,את משקל הגוף הבסיס הוא חלק הגוף הנושא .עליו הוא נמצא ,מן הבסיס ,תזוזת הגוף כולו מן המקום

ת המרחב מה מכיל א .העכוז וכפות הרגליים –בישיבה  ,הגב –בשכיבה  ,כפות הרגליים –בעמידה  ,כלומר ,נייח

בצד  ,בתוכו ,בין איבריו השונים ,מרחב זה הוא מעל הגוף או מתחתיו .את כל חלקי הגוף "עוטף"? המרחב האישי

המרחב הרחוק ביותר הוא המרחב אליו  .לפניו וכן בכל מרחבי הביניים ,מאחוריו ,בצידו הימני ,שמאל של הגוף

 .יכול האדם להגיע על ידי פישוט איבריו

בגלל מבנה הִמפרקים  ,מאפשרת תנועה קשתית בלבד ,מתוחים למרחק הרחוק ביותר ממרכז הגוףהנעת האיברים ה

לכן אפשר לתאר את גבולות המרחב האישי הרחוקים ביותר ממרכז  .של הגוף )האיברים נעים סביב ִמפרקי הגוף(

 .עליו יכול האדם לשלוט בתנועותיו ,הגוף ככדור גדול הנמצא סביב האדם ובו חלל

 .לשם שמירה על בטיחות והכרת היכולת האישית הריאלית ,בולות המרחב האישי חשובה לאומדן מרחקיםגהכרת 

האם יכול הילד להושיט ידו ולהסיר חפץ מן המדף? לאיזה כיוון ולאיזה מרחק עליו להטות ראשו כדי שכדור לא 

ככל שיש תפיסה ריאלית יותר של  כדי להחזיק בה בעת הנדנוד? ,יפגע בו? האם יגיע לידיות הצדדיות של הנדנדה

הכרת  .במניפולציה של חפצים ובקשרים עם אנשים ,כן יתפקד האדם טוב יותר בשמירה על בטיחותו ,גבולות הגוף

 .משמשת נקודת מוצא להכרת המרחב הכללי ,המרחב האישי על כל פרטיו
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הי טריטוריה פרטית אשר בה מרגיש זו .הוא המרחב המלווה את האדם לכל מקום אליו הוא נע המרחב האישי הנייד

לא בנקל ירשה האדם  .כרצונו ,והיא מאפשרת לו חופש תנועה בכל איבריו ,בה הוא שולט ,האדם את עצמו טוב

רק לאדם קרוב ואהוב יאפשר חדירה  .כי החדירה תיצור בו הרגשה שהוא לחוץ ומוגבל ,חדירה לטריטוריה הזאת

 .בו הוא שולט בהם ,הוא נושא איתו חפצים במרחב האישי .ואף זאת רק לתקופה מוגבלת ,למרחב זה

אין משמעות  במרחב האישי הנייח .במרחב האישי הנייח והנייד נקודת המוצא להתייחסות במרחב היא האדם עצמו

 .אך אין לו התייחסות אליו ,בו בזמן שבמרחב האישי הנייד קיים המפגש עם המרחב הכללי ,לנעשה מחוץ לתחומיו

 .לבודד את תנועת האדם מהשפעת הסביבה יש רצון
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 ,לשם התמצאות בו ,אלא אם כן יאחז ,מוגדר כאין סוף לגבי האדם הקטן ההולך לאיבוד בתוכו המרחב הכללי

  .בחפצים הנמצאים בו ומאפשרים הגבלתו

 .יעתימרחב שמ –השמיעה  ,הראייה מאפשרת קליטת המרחב החזותי ,למשל :תפיסת חפצים אלה תלויה בחושיו

 

  

 

 

 

 

 

 

 

אלא  ,אלא שאינה מתייחסת לבודד החושב עליה ,חלוקה כמו במרחב האישי-במרחב הכללי אנו מוצאים אותה תת

 במושגי ,נמוך( ,שונות )גבוה רמותיחסים אלה יכולים להתבטא המושגי  .ליחסים שבין הגופים השונים במרחב

 מסלוליםבמושגי  ,מערב והמרחבים ביניהם( ,מזרח ,וםדר ,שונים מוסכמים ולפי שושנת הרוחות )צפון כיוונים

 ,-רחוק מ ,קרוב אל ,בתוך ,מתחת ,מעל ,בין :כמו  ,יחס על ידי תנועתם של גופים במרחב ובמושגי  "מצוירים"ה

 .וכו' ,ליד

 לאן נע הגוף? הכרת היחסים בין החפצים לבינו ובין החפצים לבין עצמם :בתנועה במרחב הכללי נענה על השאלה

 ,מאפשרת ניעות בטוחה ,הכרת אפשרויות התנועה במרחב הכללי על יסוד הכרתם במרחב האישי ,במרחב הכללי

חשיפה מירבית לגירויים חדשים  :כלומר ,לשם סיפוק סקרנות ולמידה על ידי מניפולציה וחופש תנועה מירבי

 .לבקרים

 ,לכן .תנועת איברי הגוף השונים היא ,בדהעיסוק במרחב האישי ללא התקדמות מאפשר תנועה מוגבלת בל

אך משלבים בשלב מוקדם של  ,אנו יוצאים אמנם מהכרת פרטי המרחב האישי ,כשמדובר בלימוד על ידי תנועה

החל מהכרת המרחב סביב חפץ  ,מטה וכו'( ,מעלה ,רחוק ,הלימוד את הכרת המרחב הכללי באותם המושגים )קרוב

היחסים בינינו לבין ִמספר חפצים או גבולות נייחים ונעים במרחב עד הכרת  ,נייח אחד והיחסים בינו לבינינו

 :כלומר .להכרת יחסים בין חפצים וגבולות במרחב ללא התחשבות במקומנו כנקודת המוצא להתמצאות המרחב

 ,למשל .האדם המיומן יכול להעריך יחסים בין עצמים במרחב כשאינו מעורב כלל ביחסים אלה ובתנועה ביניהם

כשירצה להשתלב בתנועה  .במכונית המתקרבת למסלולה של רכבת יוכל לסמן מראש את המקום בו ייפגשו הצופה

 .אם הערכותיו לגבי תנועתם היא ריאלית ,יוכל לעשות זאת ביתר הצלחה ,ביניהם

אם הקורא ישים לב  .סופיים-ההצעות הבאות לפעילויות הן רק דוגמאות שונות הניתנות לפיתוח ולהרחבה אין

להבהרת  ,ימצא דרכים נוספות ,מבוא ולסיכומי הנושאים המתבטאים בשימת דגש על מה שניתן ללמוד מההנחיותל

 .הנושאים בתנועה
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 כיצד להשתמש בהנחיות לתנועה

לפי החלוקה הזאת קל למצוא את  .יחסים ומימדים ,כיוונים ,מסלולים :הקורא ימצא ארבעה נושאים מרכזיים

 .יטתיותהנושא המבוקש וליישמו בש

כהצעות  ,בכל פרק המחיות רבות ,הנושאים מחולקים לפרקים .לכל נושא מבוא המבהיר את משמעותו ומטרותיו

 .ההצעות הן דוגמאות שונות הניתנות להתאמה לצורכי הילדים ואישיותם .לפעילות

 .ראלתנאים ולזמן העומד לרשות הקו ,ניתן לבחור הנחייה בודדת או קבוצת הנחיות בהתאם לצרכים

 .בסוף סידרת הנחיות רצופות יש סיכום הבא לשים דגש על מה שניתן ללמוד מן ההנחיות

 .כדי להתאים את ההנחיות לילדים ,כדאי לקשור בין בחירת ההנחיות לבין עיון מחדש בחלק העיוני

לות אינן אך ההצעות לפעי ,ראינו לנגד עינינו ילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי ,כאשר כתבנו את ההנחיות

 .י תצפית בתנועתו"אלא ע ,פי גיל כרונולוגי-מכיוון שאין לקבוע את רמת הילד על ,או כיתותים אמחולקות לגיל

הרי זאת אינדיקציה ברורה לכך שהמשימה אינה  ,אם ילד יתקשה בביצוע משימה כלשהי או לא ימצא בה עניין

 .הנאה ושמחה אנו מקווים שהילדים ילמדו בעזרת התנועה מתוך .מתאימה לו
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 מסלולים במרחבפרק ב': 

 הקדמה

 מהו מסלול?

 .הדרך שעבר גופך או חלק ממנו במרחב

 לחזור וללכת בדרך זהה? ,האם תוכל לשחזר את הדרך שעברת .לעצור ,ללכת בחדר :לדוגמא

 התוכל לצייר מסלול באחת מידיך ולחזור ולצייר מסלול זהה בידך השנייה?

 –זכור את המסלול שעברת ונקודת המוצא  ,ם הראשונה ואתה יוצא לראות את העיראם אתה במלון בעיר זרה בפע

 .כדי שתמצא אותו בשובך מסיוריך ,המלון

זכור את המסלול שעברת בכל אחד מחלקי גופך  ,מבצע אותה ורוצה לחזור ולהתאמן בה ,כשאתה מתכנן פעולה

 .השותפים לפעולה ובכולם ביחד

 .אנו מבחינים בין מודעות לנקודת מוצא סובייקטיבית לאובייקטיבית .א לפעולהחשוב שתהיה מודע לנקודת המוצ

 .המקום בו אתה נמצא –סובייקטיבית  .א
 .נקודת המוצא במרחב שמחוצה לך –אובייקטיבית  .ב

ממנה אתה יוצא לחקור את הסביבה ואליה תוכל  ,נקודה ברורה ,נקודת המוצא משמשת לך התחלת ההתמצאות

 .כן אתה מודע להאם א ,לשוב בביטחון

 .למעגל –בנושא המסלולים נתייחס בפרק הראשון לבחירת וקביעת המסלול ובפרק השני נתייחס למסלול הרמוני 

לאחר שנבין את  .ב האישי והמסלול במרחב הכלליול המעגלי נבחין בין המסלול במרחדרך ההתייחסות למסל

 .ף למסלול הישרתכונות המסלול העגול נשווה בפרק השלישי את המסלול העקי

 .פרק ד' דן במסלול האלכסוני שהוא יחסי תמיד לקו הישר
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 קביעת מסלול

 .קביעת המסלול היא בחירת רצף נקודות בעלות כיוון ואורך במרחב

ולהבחנה בדרך אחת מתוך  ,ההתנסות בהתקדמות לאורך מסלול תורמת לפיתוח התיאום בין הראייה ותנועת הגוף

 .דרכים אפשריות רבות

 :ביעת מסלול נתייחס לארבע פעולותבק

 ;בחירת מסלול .1
 ;תנועה לאורך מסלול .2
 ;זכירת המסלול .3
 ;הערכת אורכו של המסלול .4

הִשחזור  .ארבעה שלבים אלו מאפשרים שיחזור של ההתקדמות במסלול וכן איתור מקום מסוים לאורך המסלול

 .מתאפשר אך ורק כאשר המתנועע מודע למרחב

תרגום מסלול גדול לקנה מידה  :ניתן לעבור לשלבים מתקדמים יותר והם ,זר מסלוללאחר שהמתנועע מסוגל לשח

 .קטן וכן תרגום מסלול אופקי לאנכי

 :לדוגמא .כבר בצעדים הראשונים בבית הספר אנו דורשים מהילדים לבצע משימות הדורשות יכולת תרגום זאת

 .פר למחברת וכו'העתקה מהס ,העתקה מהלוח האנכי למחברת האופקית ,קריאה מהלוח
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 :הנחיות

 מתקדמים בשטח וממשיכים לשים  .מגרש וכו' ומתבוננים בו ,אולם ,חדר ,למשל ,בוחרים מרחב כמו .1

 .מתקרבים למקומות ולחפצים .לב לכל פרט שנתקלים בו בדרך    

 שכחנו? מה :פוקחים עיניים ובודקים .עוצמים עיניים ומשחזרים בדמיון את השטח כולו    

 רצים ושמים לב מה העיניים מסוגלות לקלוט תוך ריצה?    

 .שמים לב לחברים אחרים הנעים באותו מרחב    

 :על הארץ מסומנים מסלולים שונים )רצוי לכל מסלול צבע שונה( .2

 :להלן הצעות לפעולות על המסלולים

 .( התקדם על המסלול מתחילתו ועד סופו1)

 בדוק –א הארוך ביותר? ( הערך איזה מסלול הו2)

 בדוק –( הערך איזה מסלול הוא הקצר ביותר? 3)

 ( הערך איזה מסלול הוא המפותל ביותר?4)

 .עקב בצד אגודל ועוד ,קדימה ואחורה ,ברמות גובה שונות :( עבור על המסלולים בדרכים מגוונות5)

בגיל הרך רצוי לקשור את העיניים  אך הפעם בעיניים עצמות )לילדים ,( עבור שנית על מסלול שכבר עברת6)

 .במטפחת(
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 :לכל מסלול חבל המתאים לו באורכו :אפשר להוסיף אתגר בעזרת חבלים

  .למצוא את החבל שאורכו מתאים למסלול ,בלי למדוד ,מניחים את כל החבלים בצד ומנסים

 .ים את המסלולים המצויריםנכונה? ממשיכ היתההאם ההערכה  :רק אחרי ההערכה לוודא בעזרת החבלים

 :או

 ..מחקים עם החבלים את צורת המסלולים המצוירים

 .בשני המצבים מתקדמים על החבלים

 מה היה מיוחד בהתקדמות על החבל?

 .ניתן לפזר מסלולים בחדר בצבעים שונים ,במקום מסלולים בריבוע נתון .3

 :דוגמאות להנחיות על המסלולים    

 ;רוץ עליהם -    

 ;עבור ממסלול למסלול -    

 ;בחר צבע ועבור רק על המסלולים בצבע שבחרת -    

 .בחר תנועה החוזרת על עצמה בכל פעם שאתה על מסלול בצבע זהה -    

 ...על המסלולים הכחולים וכו' הליכת ארבע לאחור ,סלולים האדומיםדילוגים על כל המ ,למשל      

 חפש מסלולים קצרים  ,דה לנקודה במסלולים שונים ומגווניםעבור מנקו ,נקודות המסומנות בחדר .4

 .וארוכים    

 ;חפצים קטנים וגדולים רבים מפוזרים .5

 :דוגמאות להנחיות    

  ;( רוץ בין החפצים בלי לגעת בהם1)    

 ;( חזור לנקודה ממנה יצאת2)    

 ;( בחר מסלול שונה בין החפצים וחזור שוב לנקודה ממנה יצאת3)    

  ;( בחר מסלול על החפצים4)    

 ;( בחר מסלול מתחת לחפצים5)    

 :שחקו משחק מבוך ,באולם משורטט מבוך .6

  ...מתגלגלים וכו' ,מנתרים :( מתנועעים בין קווי המבוך1)    

 .( יוצאים מהמבוך מבלי לחצות קו וכך גם נכנסים2)    

 האם ישנה יותר מדרך אחת?  :בודקים          

  .יוצאים במסלול הארוך מאוד .( יוצאים במסלול הקצר ביותר3)    

  .תוך התקדמות לאחור ,( יוצאים ונכנסים מבלי לחצות קו4)    

 .תוך הפעלה מתמדת של המכשיר ,מנסים לצאת .( בוחרים מכשיר עזר5)    

 .גרירת צעצוע ,חביתגלגול  ,ִכדרור כדור ,למשל         

 .ע והמכשיר אינם נוגעים בקוויםהמתנוע :האתגר         



12 
 

 החבר יכול  .בלי לחצות קווים ובלי לגעת בהם ,מנסים לצאת מהמבוך בעיניים עצמות ,( בעזרת חבר6)    

 :י"לעזור ע         

 ;הובלה ביד .א 

 ;הוראות תוך הסבר וסימנים מוסכמים .ב 

 כף הרגל אפשר למצוא את כך שבעזרת מישוש ב ,על מסלול היציאה "סימני דרך"החבר מניח  .ג 

 .דרך היציאה               

 

 

 

 

 

 

 

 

 בונים  .חמישה עד עשרה עותקים לכל רגל ,מעתיקים את כפות הרגליים של הילדים המשתתפים .7

 :מסלול בעזרת כפות הרגליים ומנסים את ההנחיות הבאות    

 ;ים מתאיםבדוק האם המרחק בין כפות הרגלי ,עבור על המסלול במדויק -     

 ;גוון את המסלול בעזרת פיתולים ובעזרת מרחקים שונים בין כפות הרגליים )ראה ציור לדוגמא( -    

 ;עבור על המסלול לאחור על כף שמאלית מצוירת -    

 ;עבור על המסלול כך שרגל ימין ושמאל תדרוכנה רק על כף רגל ימנית מצוירת -    

 :בקבוצה אפשר לשחק -    

 .( כולם נעים אחרי הראשון על כפות הרגליים1)      

 .ובכל זאת אין להניח כפות רגליים מחוץ לציורי כפות הרגליים "כף רגל"( בכל פעם משמיטים 2)      

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 :תן הנחיות כגון .הכן כרטיסיות עליהן מסומנים מסלולים .8

  ;באיברי גוף שונים ,צייר מסלול זהה למסלול בכרטיסיה -    

 ;צייר מסלול קטן יותר אך זהה בצורתו באיברי גוף שונים -    

 .צייר מסלול גדול מאוד תוך התקדמות -     

 :משחק

 .לכל משתתף שש כרטיסיות זהות

 .האחרים מנחשים באיזו כרטיסיה בחר –אחד בוחר מסלול מאחת הכרטיסיות ומבצע אותו 
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 ומקום מוצא סובייקטיבי ותרגום מסלול אופקי להלן סדרת הנחיות רצופות המשלבות זכירת מסלול  .9

 :לאנכי    

 .לאחר ריצה קר=צרה חזור למקום המוצא .קבע לעצמך נקודת מוצא וצא ממנה בריצה  ( 1)    

 .כך שתוכל לעוברו שנית ,אך שים לב למסלול ריצתך ,ל"כנ  ( 2)    

 .המוצא כעת רוץ במסלול שונה לחלוטין מן הראשון וחזור למקום  ( 3)    

 התוכל לרוץ שוב את המסלול כשגבך מופנה לכיוון ההתקדמות?  ( 4)    

 .כעת עבור את המסלול השני בניתור על רגל אחת  ( 5)    

 אתה מעביר את המסלול  .עמוד במקומך וצייר ביד את המסלול שעברת )על קיר מדומה לפניך(  ( 6)    

 .מאופקי לאנכי           

 .אך מוקטן כולו ,צייר מעליך ברגל אחת או בשתיים את המסלול השני שעברת :ל הארץשכב ע  ( 7)    

 .דלג לאורך המסלול השני תחילה והמשך ברציפות לראשון  ( 8)    

 כך שחברך יוכל להתקדם בדיוק כפי  ,התוכל לצייר על דף את שני המסלולים )כעין מפה(  ( 9)    

 שתוסיף מילה של הסבר?שהתקדמת אתה וזאת מבלי            

 בעיניים עצומות? ,( התוכל לעבור מסלול שצייר חברך10)    

 .בחר לעצמך מסלול חדש וסיים אותו באותה פינה :( עמוד בפינה אחת של החדר11)    

 .( רוץ לאורך אותו מסלול מספר פעמים עד שהוא יהיה נהיר לך ותזכור אותו היטב12)    

 התעלם מסינים בסביבה והפרד בינם  .של החדר וצא ממנה לריצה במסלול זהה( בחר בפינה אחרת 13)    

 .לבין מסלולך           

 התוכל לחזור ברגל על המסלול  .( צייר ביד אחת מסלול מסוים ובאותו זמן צייר ברגל מסלול שונה14)    

 סלול פשוט יותר או בחר במ ,וביד על המסלול שציירת ברגל? אם לא הצלחת ,שציירת ביד           

 .בעמדת מוצא שונה           

 .( בדוק אם יכול אתה לחזור על המסלול באיברי גוף אחרים15)    

 ( האם אתה יכול לרוץ במסלול זהה לזה שציירת ביד?16)    

 .כדי שחברך יוכל להעתיקו לריצה ,( צייר ביד מסלול ברור17)    

 .לצייר אותו בחלק גוף שיבחר( רוץ במסלול פשוט ותן לחברך 18)    

 .לבצעו ובדוק אם לא נתקלת בקשייםנסה  :( תאר בדמיונך מסלול19)    

 תן לו לרוץ לאורך המסלול ולאחר  .רוץ עם חברך לאורך מסלול כשאתה המוביל :( שחקו בזוגות20)    

 .בדוק אם הוא דייק ,שסיים           
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 מה ניתן ללמוד מסדרת ההנחיות?

 ב לסובבתשומת ל. 

 תנועה חופשית בין חברים שגם הם נעים. 

 סיום ,דרך ,נקודת מוצא :זכירת מסלולים. 

 העתקת מסלול אופקי לאנכי. 

 העתקת מסלול למסלול זהה ברנה מידה מוקטן. 

 הפרדת המסלול מרמזים סביבתיים. 
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 עגול מסלול - במרחב מעגלים

 מתגלגל הכדור ,עגול קו הוא האופק ,קשתי השמש לולמס ,כיפהכ השמיים :ועיגולים קשתות הרבה קולט הילד

  .'וכו

 :ייחוד נקודות מספר גולעה במסלול לתנועה

 תנועה צירי םה שלנו שהִמפרקים מכיוון ,םעגולי מסלולים סביבנו משרטטים שלנו םשהאיברי העובדה היא האחת

 המשכיות ,עגול במסלול ועהנהתמ המתאפשרת יתטבעה ההמשכיות הוא נוסף ייחוד .ועההתנ מתבצעת םסביב אשר

  .ועההתנ שטף את ורלשב יהעשו המעגלית מהתנועה יציאה .תנועהב לרצף הגורמת

 עשוי הוא כןול ,אליה ולחזור הדוקנ מאותה לצאת לנו מאפשר העגול שהמסלול העובדה היא שלישית ייחוד נקודת

  .במרחב בהתמצאות ןביטחו להשרות

 מגדיר העגול םשהתחו מכיוון ,אותה לתפוס שקל אובייקטיבית התייחסות נקודת משמש העגול המסלול מרכז

 ההתנסות של במבוא ראה) כללי ומרחב אישר מרחב בין ההבדל להבהרת הנושא ניצול מאפשרת זו עוברה .אותה

 .(בתנועה

  



17 
 

 :הנחיות

 האישי במרחב מעגלים .א

  מעגל מצייר שאתה בזמן אחת ביד מעגלים שני רלציי התוכל .שנייה ביד קטן ומעגל אחת ביד גדול מעגל צייר( 1)

 ?שנייה ביד אחד     

 .במרחב עגול למסלול לב שים .לך המתאים גוף חלק בכל מעגלים צייר( 2)

  שונים ,בגודלם שווים מעגלים צייר .השני המעגל תחום יחתוך שמעגל ךכ גוף חלקי בשני מעגלים צייר (3)

 ?מעליו והשני נמוך אחד מעגל לצייר התוכל .בגודלם     

 ?אנכי מעגל ובשנייה אופקי מעגל אחת ברגל לצייר התוכל .מעליך גבוה ךברגלי מעגלים צייר (4)

 .אחר גוף חלק סביב אחד גוף בחלק מעגל צייר (5)

 .באמת עגול המעגל אם כעת וקדב .ראשך להפנות בלי לראותו יכול אתה ןשאי ,סביבך במרחב מעגלים צייר (6)

  שונים באיברים כך לשם השתמש .ךממקומ לזוז מבלי לצייר יכול אתה אותו ,ביותר הגדול המעגל תא צייר (7)

 .המעגל חלקי את המשלימים     

  לצייר נסה .גופך מאיברי באחד לצייר יכול שאתה ביותר הגדול המעגל של לודלגו ל"נה המעגל את השווה (8)

  איבר דווקא יכול מדוע .במרחב ביותר הגדול המעגל את לצייר להמסוג האיבר את חפש .שונים באיברים מעגל     

 ?זאת לעשות זה     

 נייד אישי מרחב - עגול במסלול כמרכז נועעתהמ .ב

 .(בדלגית הניתור במיומנות שליטה דורשות ההנחיות) דלגית בעזרת

 .פעמיים לפחות לגיתדה למע המעבר אופן את שנה .סביבך מסמנת שהדלגית המעגל במרכז אתה - לגיתדב נתר (1)

 :חבר ןהזמ

  לכם קשה מדוע? מאחוריך כשהחבר גםת אח בדלגית יחד תרנל תצליחו האם .ךשלדלגית ב החבר עם תרנ (2)

 ?יותר     

 ?שניתרת בזמן מאחוריך גם להיכנס ניסה האם .איתך ולנתר נסכלהי ינסה והחבר בדלגית תרנ (3)

  לקחת יצליח האם .רעציי הדלגית שסיבוב מבלי לחבר הדלגית את העבר ,םניתורי דיתוך כ .בדלגית יחד ונתר (4)

 ?מאחוריך נמצא כשהוא גם סיבובה בזמן תדלגי ממך     

 הכללי במרחב מעגלים .ג

 .שונים םבגדלי במעגלים סביבה ךול מרכזית בנקודה בחר   (1)

 .בהדרגה אותם והקטן תחילה גדולים במעגלים לך   (2)

 ?גופך נוטה לאן .וקטנים מהירים בצעדים ןקט במעגל לך   (3)
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  .שונה התקדמות בדרך המעגל קו על התקדם  ( 4)

  ?עגול למסלול במיוחד נוח התקדמות אופן יש האם       

 ?עגול למסלול במיוחד נוח לא התקדמות אופן יש האם       

 .ומרכז אל פונה ךכשגב במעגל לך   (5)

 .ההתקדמות לכיוון פונה ךכשגב במעגל ךל       

 

 

 

  .במרחב שונים במקומות בגודלם השווים מעגלים צייר   (6)

 ?איבר באיזה? לגובה ניתור בזמן מעגל לשרטט קתהאם הספ       

  .החדר בפינת במעגל רוץ .החדר במרכז במעגל רוץ   (7)

 ?עדומ? יותר נוח מה       

 ת(בדלגי לנתר למיטיבים) לגיתד עזרתב

 .עגול במסלול בניתורים והתקדם ךסביב לגיתד סובב   (8)

 .ישר במסלול יםריתונב והתקדם סביבך דלגית סובב   (9)

 .במעגלים ינוע ינהש שהקצה כך האחד הדלגית קצה הנע (10)

 

 :בזוגות

  .תהיא והתקדמו עגול במסלול אותה סובבו :הדלגית של אחד בקצה מחזיק הזוג מבני אחד כל (11)

  :ותרי למבוגרים       

  ?ןזמ באותו בתוכה לנתר גם והתוכל       

 ?יעצרי שסיבובה מבלי בתוכה תרנל להפסיק מכם אחד לכיואם ה       

  .סביבו ינוע והשני במקומו יעמוד האחד :ל"כנ הדלגית סובו (12)

 .תפקידים החליפו? סביב תרנל גם לכיואם ה       

 .הדלגית של אחד בקצה מחזיק מכם אחד שכלכ לסירוגין בה ונתרו הדלגית מעל המעבר דרך את שנו (13)

  .הדלגית של אחד בקצה מחזיק אחד שכלכ לגיתדב םמנתרי שניכם (14)

 ?מסלוליכםן בי השוני יהיה מה? יחד עגול במסלול שניכם להתקדם לוכהתו       

 .לאחור הייה שלכם ההתקדמות יווןכ אך ,ל"כנ נסו (15)

 .םלהתקדמותכ הפוך בכיוון לגיתהדו סוב ךא ,ל"כנ נסו (16)

  שלא דיכ ,זוגך-מבן וברח מעגלב ראשך מעל גבוה לגיתד הנף .ומכשולים אנשים ללא פתוח במרחב שחקו (17)

 .לגיתדה את לעצור יצליח       
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 ?בתוכה לשבת? בזה זה לגעת בלי בתוכה לעמוד והתוכל :הקרקע על במעגל דלגית הניחו (18)

 .זה רחא זה נסו :שונות בדרכים יחד ממנו ווצא למעגל היכנסו (19)

 ?המעגל מעל ורתהני בזמן כםצמע סביב להסתובב התוכלו .המעגל מעל בניתור ברּועִ  (20)

 ?דקה בחצי כך על לחזור תוכלום פעמי כמה .גשונתת אל .מנוגדים בכיוונים המעגל סביב רוצו (21)

 

 ?במרחב םימעגל ההתנסות מיחידות ללמוד ןיתנ מה

 מרכז תדקונ מעגל לכל. 

 םעגולי מסלולים סביבנו משרטטים שלנו האיברים. 

 (שרירי תיאום) זהים גוף באיברי שונים מעגלים ביצוע. 

 להמשכיות נוטה בו התנועה .סיום ןואי התחלה ןאי למעגל. 

 המרכז ןמ רחוק שהוא ככל יותר גדול המעגל. 

 מרכזו אל וטהנ במעגל ענה םהאד. 

 סגור םוחת" היא המעגל". 

 

 עגול במסלול המשכיות .ד

 .מטר 3 של באורך סרט קשור אליו ,מ"ס 40 באורך מקל כןה

 ?בחרת מסלול איזה .הארץ לע מנוחה למצב יגיע שלא כך הסרט את הנע (1)

 ?תנועה כדי ךתו לסרט מעל לקפוץ גם התוכל .ממנה ועולה לקרקע יורד כשאתה ,ל"כנ נסה (2)

  .נועההת לשטףלהפריע  ליב לגובה קפוץ ,הסרט הנעת ךתו החדר בכל נוע (3)

 ?סביבך גם היה הסרט של ומסלול םהא     

 .במסלולו התנועה את שיפסיק מבלי ,שאפשר כמה עד לאט הסרט את ניעלה נסה (4)

  מניע כשאתה רחבו שאתה במסלול ההבדל מה .התנועה שטף את שיאבד מבלי האפשר ככל מהר יעונלה נסה (5)

 ?מהר הסרט את מניע כשאתה בוחר שאתה המסלול עומתל טלא הסרט את     

 

 :הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 עגול מסלול דורשת ועהנת המשכיות. 

 ההתנוע ולמהירות לצורתו ,תנועה המשכיות המבטיח המסלול בחירת בין קשר יש. 
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 עקיף לעומת ישר מסלול

 

 ,סביבם מסתובבים ,בדרך החפצים על סיםמטפ ,עקיפות בדרכים בוחרים הילדים ןלג בלכתם הצעירים הילדים

 ביותר הקצר המסלול את מחפשים הספר לבית בלכתם הבוגרים .עניין ומלא עקיף המסלול ,ומרימים מתכופפים

 .ביותר המהירה בדרך ,הספר לבית ,למטרה להגיע בכדי

  .אחדכ נייםכוהט הפסיכולוגיים הצרכים פי על המסלול באופי בוחרים אנו

 אם ,הבתים בין מהדרך שונה היא וודאי הסלולה בדרך ללכת נחליט אם ,אותו נעקוף ,מכשול ינולפנ אם ,למשל

 .ההר ותלילות הפיזי כוחנו ניו תאםנ ,הר על נטפס

 .מוטוריים ואתגרים תחושות מבחינת ,העקיף במסלול התקדמות לעומת הישר במסלול התקדמות נשווה זה בפרק

 :הנחיות

 .(צבע או בגיר) מפותל השני ישר האחד ,קווים שני ביניהן ביריםעמ .רבחד נקודות שתי בעיםוק .א

 .לצייר יותר קשה היה קו איזה? הראשון סיוןיבנ הצלחת אםה    

   סיונותנימה אחד כל .מפותל אך ,וכבאֹור שווה והשני שרי ובק חדהא ,מסלולים צמדי מסומנים צפהיהר לע .ב

  היה מתי? המקרים ינבש הצלחת האם .תוולהשו קיףעה במסלול םפעו הישר במסלול פעם לנסות יש יםעהמוצ    

 ?ותרי קשה    

 ;ודלאג בצר קבע לך -    

 ?המפותל במסלול קרה מה ,גדולים בצעדים ךל -    

 ;וגדולים קטנים םיעדצב לאחור ךל -    

 ;מותעצו עינייםב לך -    

 .המסלול לאורך לצד מצד דלג -    

 :גותבזו    

 .בזוגות ידיים אחיזת תוך ,ןאכ דע סיונותיהנ כל    

  ורד מפותל בקו טפס כך ואחר ישר בקו ולרדת ישר בקו לטפס נסה ,עליה לרוץ שאפשר גבעה למצוא תוכל אם .ג

  .מפותל בקו    

 ?ההבדל מה    

 :ישר בטור עומדים בגודלם שווים כסאות שמונה .ד

 .ישר בקו לאחריו הראשון מהכיסא לעבור יםנסמ (1)    

 ?בכיסא לגעת מבלי הצלחת האם .במהירות נסה .מפותל במסלול ןלאחרו הראשון מהכיסא עוברים (2)    

 .סאותימהכ וירידה עלייה תוך מפותל במסלול ןלאחרו הראשון מהכיסא עוברים (3)    

 :זוג ןב םע (4)    

 .נגשלהת מבלי אחת ובעונה בעת' ג-'א המשימות את מנסים השניים         

 .תחרות ללא רצוי ,שליחים רוץמֵ  בצורת זאת לבצע ןנית גדולה בקבוצה .בשלשה ל"נכ (5)    
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 :(הרך בגיל הילדים על במיוחד אהוב) גלגלים לוח .ה

 .הלוח בפינות גלגלים ארבעה ,מ"ס 40×40 עץ לוח    

 .בידיים ונוסעים צפההרי את דוחפים ,הלוח על יםיאפ שוכבים (1)    

 .מפותלים ובקווים ישר בקו נקודות שתי בין סע (2)    

 .בלבד אחת יד בדחיפת נקודות שתי בין סע (3)    

  לצאת בכדי עשית מה - לפתלו נסה ופתאום ישר במסלול סע (4)    

 ?הישר ממסלולך         

  :בזוגות (5)    

 .מחפצים רוק גדול מרחב         

  מתקדם העומד .החבל של השני בקצה אוחז העומד הזוג ןב .ידיו בשתי בלח קצה אוחז הלוח על השוכב         

 .הלוח את אחריו ומושך בחדר מפותל במסלול         

 .העמוד סביב החבל את לפתל המנסה הלוח על השוכב בידי האחד קצהו ,לעמוד קשור חבל (6)    

 .הלוח על אחרות מוצא מעמדות ההנחיות את מנסים (7)    

 

 

 .ועקיף ישר במסלול רצופה התנסויות דרתסי .ו

 ;שונים באופנים ישר בקו התקדם אליה ,נקודה לפניך וקבע עמוד (1)   

 ;לצד או לאחור ישר קו על התקדם (2)   

 .ישר קו לע להליכה פתאומי באופן צא ,במעגל מהירה בהליכה התקדם (3)   

 ?הסיום בנקודת לעצור הצלחת האם .מהירות מפתח כשאתה ישר בקו אליה רוץ ,סיום נקודת לפניך קבע (4)   

 ;בציור מסלולך את תאר .למצוא תוכל אותו ,ביותר הארוך במסלול אליה הגע .סיום נקודת לפניך קבע (5)   

 ?ישר בקו תקדמותה למסלול הללו המסלולים בין שונה מה ;בצורתו הנשו מסלול נסה (6)   

 ?מדוע .יותר ההתקדמות קלה מתי ;ישר בקו או גלבמע התקדמות ךתו עצמך סביב סוב (7)   

 ?מדוע ,יותר נוח מה .מפותל קו לע לצד דהר ;ישר בקו לצד דהר (8)   

 .והעקיף הישר במסלול רצופה הנחיות סידרת .ז

 :(הילדים לגובה החישוק גודל התאם) חישוק בצורת   

 ;אליך ,ממך קחהמתר חישוק חזירשת יד תנועת מצא .וחזור הלוך ישר בקו חישוק גלגל (1)   

 ;במעגל חישוק גלגל (2)   

 ;אותו שוותפ להמעל ישר בקו חישוק זרוק (3)   

 ;אותו ותפוש בקשת חישוק זרוק (4)   

  להפסיק תרצה אם ,עליו לשלוט כדי סיבוב בכל החישוק סביב ידך סגור) לפנים מושטת ביד חישוק בוס (5)   

 ;(הסיבוב ןכיוו את ותלשנ או סיבובו        

  בעת ליד ביחס החישוק למקום לכ שים ;להעמ לזריקתו התנופה את צלנו ביד ספרמִ  םיעמפ חישוק ובס (6)   

 ?ימינה בקשת שיעוף כדי תעזבו מקום באיזה? זאת בנקודה דווקא מדוע? למעלה ישר יעוף מתי .העזיבה        

 :בזוגות שחקו

  מסרו? מגיע עדייו החישוק האם .ביניכם מרחק הגדילו .ישר בקו חישוק זה אל זה גלגלו :פנים אל פנים עמדו (7)

 ?תנועה באיזו? מגיע הוא האם .אחרים במסלולים לזה זה חישוק     

 .הזוג בן של החישוק את ותפסו מקום החליפו ,למעלה ישר בקו חישוק זרקו (8)

  את ותפסו מקום החליפו ,עצמו סביב חישוק סובבו .הקרקע עם מגע נקודת לו שתהיה כך חישוק העמידו (9)

 .מזה זה מרחק הגדילו .שייפול לפני הזוג בו של החישוק     
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 ?עקיף לעומת ישר מסלול - ההנחיות מסדרת ללמוד ןנית מה

 ןאי -למעגל .ברורים סיום ונקודת מוצא נקודת יש ישר לקו. 

 מראש קבוע לכיוון ישר בקו להתקדמות לצאת מבת לע ,"לשבור" קשה תמעגלי תנועה. 

 עגול במסלול מהתקדמות שונה התקדמות אופן דורשת ישר במסלול התקדמות. 

 עקיף במסלול מתארכת הדרך .ימוםלמינ נקודות שתי בין הדרך את מקצרת ישר בקו התקדמות. 

 ומסלול כיוון את קובע החישוק עזיבת של העיתוי. 
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 אלכסוניים בקווים מסלולים

 למקד בכדי ,העיניים לשתי זקוקים ואנו הגוף של דמיהקִ  בחלק הנמצאות ,ןבמקומ תועקבו עיניים בשתי רואים אנו

 :הכיוונים הגדרת .סביבנו אחר מסלול לכל מאשר יותר שלפנינו הישר לקו מודעים שאנו מצב נוצר ךכ .הראייה את

-אין ספרמִ  להעביר ןיתנ הללו המוגדרים הכיוונים ןביך א ,נוספים התייחסות אופני יוצרת ושמאלה ימינה ,אחורה

 .הכללי ובמרחב האישי במרחבם אלכסוני של סופי

 יםעמרוב והחפצים הבנייה שצורת מכיוון ישר בקו התקדמות בעת ונל העוזרים רבים פרטים יש שלנו בסביבה

 את לחצות רוצים ואנו מרובע במרחב נמצאים אנחנו אם .הישרים הקווים לאחד מקבילים ונא הולכים אנו וכאשר

 .סביבתיים רמזים פחות לנו יש ,אלכסוני בקו חברהמ

 תנועהב בו להתמצא וליכולת סוניכהאל במסלול לתנועות למודעות התורמות התנסויות מציעים אנו שלפנינו בפרק

 .במרחב

 :הנחיות

 :ייםנאלכסו בקווים במסלולים רצופה הנחיות דרתסִ 

 .אלכסוני בקו ךמגופ חלק הנע   (1)

 ?ןהאלכסו את קבעת למה ביחס .אלכסוני בקו ופךמג אחר חלק ענה   (2)

 .שונים סונייםכאל בקווים שונים גוף חלקי שני הנע   (3)

  ביחס סוניכהאל הקו נוצר הכ עד .אחר גוף בחלק ינוסהאלכ הקו את המשך .אלכסוני בקו ךמגופ חלק הנע   (4)

 .לגווך       

 :הכללי במרחב קורה מה כעת נראה

 .החדר לאלכסוני גוף חלקי של מירבי ספרבמִ  הצבע :החדר במרכז מודע   (5)

 ?נוצרו אלכסונים כמה .הנגדית החדר פינת אל ראח ובחלק החדר פינת אל אחד גוף בחלק עהצב   (6)

 .החדר פינות ארבע אל גוף חלקי בארבעה הצבע   (7)

  מקבילות כשכתפיך קיר מול עומד כשאתה התנועה על חזור .90̊ -ב פעם בכל ופנה בתר .חדר פינת מול ודעמ   (8)

 ?לדייק יותר קל ךל היה מתי .לקיר       

 .ההתקדמות לכיוון תיפנה אל .שלך לחזית ביחס באלכסונים התקדם .החדר פינת מול שלך החזית   (9)

  שאתה הרגשה עדיין לך יש האם .ההתקדמות לכיוון פעם בכל פונה כשאתה (9) ל"הנ ךדרכי צל חזור (10)

 ?אלכסוני במסלול מתקדם       

 .בחדר ביותר הארור הישר בקו רוץ (11)

  נקודת וביניהם בגודלם השווים אלכסוניים קווים שני ידי לע החדר את בדמיונך חלק :החדר בפינת עמוד (12)

 .שונים התקדמות באופני לאורכם התקדם .פגשמ       

 .אלכסונים ארבעה? מפגש נקודת ביניהם שיש שווים נייםאלכסו קווים שלושה ידי לע החדר את לחלק התוכל       

 ?האחרון ןלאלכסו מספיק מקום נשאר האם? ולקודמ באורכו שווה אלכסון כל האם       

 .שונים באופנים והתקדם החדר של אחרת לפינה להגיע כדי ,אלכסוניים במסלולים בחר .החדר בפינת עמוד (13)

 .לו ניצב במסלול ודמיםהק מהאלכסונים אחד לחצות נסה (14)
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 :(רדרּובכִ  לשולטים) כדור םע

 .אלכסוניים בקווים כדרר (15)

 .מוצא עמדות לשנות זכור ,שונים גוף לחלקי מתחת עובד כשהכדור אלכסוניים בקווים כדרר (16)

 ?הכדרור כדי תוך להתקדם התוכל .אלכסוני במסלול ליד מיד ורכד רכדר (17)

 :בזוגות

 ?להיפך או להעמ באלכסון ,מלמטה מסלול גם ניסית האם .אלכסוני במסלול זוג ןלב ורכד רהעב (18)

 .הכדור את לקלוט כדי ,ממקומו לזוז הזוג-ןב את חייב ךא ,ל"כנ (19)

 .אלכסוני במסלול לשני מאחד הכדור רתבהע תור יחד התקדמו (20)

 ?ינאלכסו מסלול :הנושא מן ללמוד ןנית המ

 שרי לקו ידתמ יחסי האלכסוני הקו. 

 סופי-ןאי אלכסונים מספר יש האישי במרחב. 

 נמצאים אנו בו המקום לצורת מתייחס האלכסוני הקו הכללי במרחב. 

 מרחק לאמוד ןנית בהסתכלות.  

 השני לצד אלכסון באותו קופץ ,אלכסוני במסלול המוקּפץ כדור. 

 ישר מקו מתפיסתו שונה אלכסוני בקו הנזרק כדור תפיסת. 
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 כיוון הקיר

 כיוון החלון

 כיוון הסולם

 כיוון המסך וכו'

 צפון

 דרום

 מערב

 מזרח

 האלכסונים ביניהם

 במרחב ווניםכי ':גפרק 

 הקדמה

 .אובייקטיבי או סובייקטיבי :היבטים משני שונים בכיוונים לתנועה להתייחס אפשר

 :סובייקטיבי היבט

 נשאלת ,העקבו מוצא עמדת מתוך עיםנ כשאנו .נייד אישי ומרחב אישי מרחב - המתנועע לגוף התייחסות 

 :השאלה 

 ?שלנו לחזית ביחס התנועה ןלא 

 :הכיוונים

 

 

 

 :אובייקטיבי טהיב

 .הכללי המרחב - אליו קשר ללא הקייס ,לאדם שמחוץ למרחב התייחסות 

 :השאלה נשאלת במרחב ומתקדמים נעים כשאנו 

 ?נגיע ןולא שלנו ההתקדמות כיוון מהו 

  :הכיוונים

 

 

 

 לכיוון מופנה כשגבנו לקראתם להתקדם יכולים אנו .אליהם שלנו ההתקדמות בדרך תלויים אינם אלה כיוונים

 במבנה תלויים שאינם מוסכמים סימנים ידי צל מסומנים הס .'וכו ימינה או לאחור בהליכה :כלומר .ההתקדמות

 .גופנו

 נמצאת ימינו כשיד לכתוב או לצייר שרגיל ילד .הסובייקטיבית בתפישה הראשונים בשלבים תלויה הכיוון ודעתת

 שהוא מכיוון עושה הוא זאת ."לדלת הקרובהד בי" תנועל עשוי "?כותב אתה יד באיזו" :כשנשאל ,לדלת קרובה

 ,ושמאל ימיו בין האבחנה הקניית עלי )האובייקטיב במרחב לכיוונים סובייקטיביים כיוונים בין אסוציאטיבית קושר

 .("גוף דימוי" בספר ראה

 בעזרת יוכל םשחבר כך ,המסלול אתדף  לע לשרטט עיםעהמתנו התבקשו (מסלול קביעת בפרק) המסלולים בנושא

 יוכל ועענשהמת כך ,מפה לשרטט בכדי? בחדר המסלול מקוםן היכ אך ,זהה במסלוללהתקדם  ,בלבד השרטוט

 הכושר לשניהם שיהיה צריך ,המסלול וכיווני המשרטט יצא ממנו המקום את גם המסלול לצורת בנוסף לשחזר

 .אובייקטיבי באופן גם לכיוונים להתייחס

 

 

 תמיד תהיה ימיו יד .בגופנו תמיד תלויים אלה כיוונים

 .גופנו נתון בו, מצב בכל דיה אותה

 .הגוף בחזית תמיד יהיה" קדימה"

 קדימה

 או לפנים

 לאחור

 ימינה

 שמאלה

 האלכסונים ביניהם
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 "החץ בכיוון לך"

 .כיוון יש נועהת לכל

 .החץ הוא הכיוון סמל

 .(כיוונים שמגדירים לפני ,מוחשיים כחיצים עזרילה רצוי הרך בגיל)

 

 :נחיותה

 .מקרטון חיצים של רב ספרמִ  הכן

 ;הריצפה על חץ הנח .א

 ;החץ בכיוון לך    

 ;החץ לכיוון הפוך בכיוון לך    

 ;החץ את חצה    

  את ונסה חיצים מספר של מפגש מקוםב עמור .שונים לכיוונים וייפנו םומק אותומ שייצאו ךכ ,חיצים פרמס הנח .ב

 :הבאות ההנחיות    

 ;החץ לכיוון די הרם( 1)

 ;החץ לכיוון אותו ושלח אחר גוף חלק הרם( 2)

 ;שונה איבר חץ שמסמן כיוון לכל הרם (3)

 ;יםיצהח כיווני לכל אחת ובעונה תעב שונים גוף איברי שלח (4)

 ;החיצים מכיווני חוץ כיוון לכל גוף חלקי הרם (5)

 

 

 

 

 :הבאות ההנחיות את ונסה זה אחר בזה חיצים חנה .ג

 

 

 

 

 ;החיצים בכיוון לך( 1)

 ;החיצים בכיוון רוץ (2)

 ;עצומות בעיניים המסלול את לעבור נסה (3)

 .שונה בכיוון החיצים את סדר אך ,'ב-ל' א מנקודה בור( ע4)
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 .החץ ןלכיוו הפוך בכיוון להתחלה מהסוף חזור .החץ בכיוון למכשיר ממכשיר בורע ,מכשירים מפוזרים בחדר .ד

 ?החיצים בכיווני המכשירים כל את בורעל ועדייך החיצים מקום את לשנות ניתן האם    
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 האישי במרחב כיוונים

 על לדבר כדאי ,ושמאל ןימי בין להפרדה בשלים שאינם ןזמ כל .והאחור הפנים את הדגש הרך בגיל ילדים עם

 .ביניהם ההבדל את לציין מבלי צדדים

 ?זכרת האם .מאחוריך ואילו לפניך נמצאים חפצים אילו תאר .עיניך ועצום בחדר עמוד (1)

  האפשר ככל רחוק גוף איברי באותם להגיע נסה .שונים גוף באיברי לפנים האפשר ככל רחוק להגיע נסה (2)

 ?ולאחור לפנים זהה למרחק הגעת האם .לאחור     

  הקווים ינש אל להגיע נסה .מאחוריך רחוק קו ןסמ .לפניך המירבי במרחק קו ןסמ :ךביד גיר והחזק שב (3)

 .הישיבה ממקום לזוז יבל ךגופב אחרים חלקיםבעזרת       

  האיברים באותם קו לכל להגיע מצליח התא האם .שסימנת בקווים תלגע נסה ;ושב הקודם במקומך לאחור פנה (4)

  ו קודם?כמ     

 :ימהדק האפשר כלכ רבים איברים הולך( 5)

 

 

 

 .וימינה שמאלה נסה .לאחור ל"נכ נסה (6)

  ל"נכ .הרגל עם ל"נכ .מאחור תהיה שהיד כך ,הגוף מצב את ושנה במקומה אותה השאר .לפנים יד הרם (7)

 .ולאחור יםלפנ במקום ושמאלה ימינה ל"נכ .הרגל ,היד - בשכיבה     

 .ביניהם ל"הנ סיונותיהנ כל את ונסה מנוגדים באלכסונים בחר (8)

  את להפיל בלי לאחור בזהירות פנהכעת ? רגליך מורמות ,לגופך ביחס ,לאן .רגליך כפות על מקל ןואז שכב (9)

 ?לגופך ביחס כעת רגליך מורמותן לא .רגליך כפות על המונח המקל     

 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 מאחור הנמצאים חפצים מאשר לפנים המצויים חפצים לזכור יותר קל. 

 לאחור התנועה מרחב מאשר גדול לפנים התנועה מרחב. 

 הגוף של הנגדי דהצ לגבי מוגבל הצידה ועהנהת מרחב. 

 הדבעמי מאשר לאובייקטיבי הסובייקטיבי המרחבן בי להפריד תרוי קשה בשכיבה. 

  

 בעמידה

 בישיבה

 בשכיבת פרקדן )על הגב(

 בשכיבת אפיים )על הבטן(

 באיזה מצב היה לך נוח יותר?

באיזה מצב אי אפשר להוליך איברים 

לפנים, מכיוון שאין לך מרחב פנוי לפני 

 הגוף?
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 ?מדוע ,יותר קל מה

 דורכ בעזרת האישי במרחב כיוונים

 .הרקע פני על בולטים ובצבעים רכים ,קלים ,גדולים כדורים מומלצים קטנים לילדים :רהעה

 .ובשנייה אחת ביד לפניך כדרר   (1)

 .(   כדרר מאחוריך2)

 .לפניך ליד מיד כדרר   (3)

 .מאחוריך דלי מיד כדרר  ( 4)

 .בהקפצה במקום לגולבגִ  ואל הנחיות לתת אפשר ,כדור תתפיסב שולטים םאינ שעדייך לילדים :הערה

 מלפניך גבוה כדרר(   5)

 מאחוריך גבוה כדרר   (6)

 .אותו ותפוש כדור זרוק   (7)

 .מאחוריך אותו ותפוש כדור זרוק   (8)

 .לפניך אותו ותפוש מאחוריך כדור זרוק(   9)

 .ולהיפך שמאל לצד ימיו מצר כדור זרוק (10)

 :(התפיסו בזריקה שליטה לאחר) בזוגות

 .מיםעפ מספר תפקידים החליפו .(לאחור זרוק) אליו מופנה ךכשגב זוגך ןלב כדור זרוק (11)

  לפני לפניך הכדור את שתראה ךכ מעליך כדור וזרוק הזוג ןב ;אליו מופנה ךכשגב ךמחבר כדור לתפוש נסה (12)

 .התפיסה       

 ?םלכ קשה מדוע? תםתפס האם .לזה זה כדור זרקו :גב אל גב עימדו (13)

  .ובשקט נמוך כדור להקפיץ נסה :תפקידים החליפו .דררשכִ  הפעמים מספר ספור .מאחוריך יכדרר הזוג ןב (14)

 .התפיסוב בזריקה ל"כנ נסו? לספור הצליחאם ה       

 .תפקידים החליפו .הכדור את ותפוש פנה .מאחוריך מכדרר חברך (15)

 .כדור יד בכל כאשר ,יחד כדורים בשני ל"כנ משחקים שאתם תוך ,מעלה מהרשימות משימות מספר נסו (16)

 .חברך של ןימי צד אל ימינך ביד כדור זרוק (17)

  אליו לצד זז הוא אם בל שים .דצ לאותו ויזוז מוכן שיהיה כדי ,כדור מקפיץ אתה ושל צד לאיזה הכרז (18)

 .התכוונת       

 .הכדור את תפוש ,הכדור להגיע ךצרי צד לאיזה מכריז הוא ,הזוג בן אל ךכשגב עמוד (19)

 :הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 מאחורינו כשהמרחב יותר ונל מוכר לפנינו המרחב. 

 הראייה שדה בגבולות יותר קלה נע חפץ םע פעולה כל ןלכ ,חפצים של יפולציהנבמ לבו עוזרת.הראייה 

 .שלנו

 חפצים של יפולציהנבמ דומיננטי דצ לנו יש.  

 ונמול העומד זוגך-בן של האישי במרחב ותהצדדי בתפיסת קושי יש. 
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 הנייד האישי במרחב כיוונים

 .וימינה שמאלה ל"נכ .במהירות לאחור לריצה לפנים צהימר כיוון שנה .לאחור רוץ ,לפנים רוץ (1)

  לפקוח עליך או ההליכה כיוון תמיד לך ברור האם .ושמאלה ימינה לך .ולאחור לפנים לך :עּיניים עצום (2)

 ?עיניים     

  שמאלה רתנל ןנית האם? לאחור כמו ,רחוק לפנים לנתר ןנית האם .וימינה שמאלה תרנ .ולאחור לפנים תרנ (3)

 ?ימינה כמו ,רחוק     

 ?המוצא לנקודת חזרת האם .לאחור ניתורים מספר אותו תרנ .לפנים ניתורים במספר התקדם (4)

  רוץו שוב פנה .ולאחור לפנים צעדים מספר אותו ורוץ 90̊ פנה .ולאחור לפנים בריצה צעדיך מספר ספור (5)

 לא אם? המוצא למקום חזרת האם .הפעולה בסיום מקומך את בדוק .ל"כנ רוץו נוספת פעם פנה .ל"כנ     

 .(המוצא מקום את לסמן יש הפעולה בתחילת)? מדוע ,זרתח     

  או הפעולה סיום במקום משהו משנה זה אםה .לאחור בריצה תמיד מתחיל כשאתה ל"הנ הפעולה על חזור (6)

 ?עצמה בפעולה     

  במקום או בדרך בהתמצאותך משהו משנה זה האם .שונים התקדמות באופני הקודמות המטלות שתי על חזור (7)

 ?הסיום     

 :הקשה כלי המחזיק זוג בו עם שחק

  התקדם ,פעמיים נוקש זוגך ןכשב ,מודעו ונלכיוו פנה ,פעם נוקש זוגך ןכשב :עצומות בעיניים בחדר התהלך (8)

 .פעם ידמ מקום משנה הזוג ןב .לעברו     

 :הנושא ןמ ודן ללמנית מה

 פניםל מאשר יותר ןקט הנועת ובטווח גדולה בזהירות מבוצעת לאחור ההתקדמות. 

 בתנועה שמאל לצד ןימי צד ןבי שוני יש. 

 בבמרח השונים בכיוונים ּבהתמצאות לסייע יכולה השמיעה. 
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 הנייר האישי ובמרחב האישי במרחב כיוונים

נעים האחרים ,ביוון בשם וקורא ומדע "רוזכ" .1

 ;המוכרז כיווןל 

 ."שמאלה" ;"ימינה" ;"לאחור" ;"לפנים"    

  חיקוי תוך ,להתבלבל מבלי במהירות כיוונים לשנות מנסים האחרים ,רבה במהירות לכיוון מכיוון עובר הכרוז .2

 .שלו התנועה כיווני    

  "ימינה" אמר אם ,לאחור נעים "לפנים" אמר אם ,למשל .ההפוך לכיוון נעים הילדים ,כיוון בשם קורא הכרוז .3

 .שמאלה נעים    

  ועל הכרטיסייה כיווני את קורא הכרוז ,כיוונים שלושה כתובים כרטיסיה בכל ,כרטיסיות בידו מחזיק הכרוז .4

 .בכרטיסיה הוזכרו שלא כיווניםל או ןלכיוו לנוע הילדים    

 :לכרטיסיות דוגמאות

 ____  _ ___   לאחור ,לפנים____   _ ___ימינה  ,שמאלה ,לאחור

 ____  ____    שמאלה ,ימינה__ __ _  ___ימינה  ,שמאלה ,לפנים

 ____   ____     מינהי ,לפנים____ ____    קדימה ,לאחור ,ימינה

 ____   ____ שמאלה ,אחורה___ _   ____ לימין ,לשמאל ,לפנים

 ____   ____  שמאלה ,לפנים      

 ____   ____              לפנים      

 :שּונים לכיוונים מופנית חזיתם ,בחדר מפוזרים סאותיכ .5

 :להוראות דוגמה .להוראות בהתאם םליעפו   

 .יסאלכ מימין קפוץ ;סאכיל משמאל שב ;לאחור מהכסא רד ;ןמימי הכסא על להע   

 .ן(כיוו לכל כרטיסיות מספר) הכיוונים שמות ועליהם וכרטיסיות מקרטון חיצים ןהכ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 לגיתבדִ  ניתור: מכשיר בעזרת, מגוונות התקדמות בדרכי, בריצה, בהליכה יםענ ל"הנ הכיוונים הנחיות לפי , 

 .קבוצה או זוג של לפעילות תאימותמ אלה פעילויות'. וכו חישוק גלגול, כדור דרורכִ   
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 .'וכו מלבני שולחן ,ספסל כמו םמוארכי מכשירים בחר

 את נחה .הפנים כיוון ,המכשיר חזית את ןמסמ הוא ;למכשיר כיוון ןותנ החץ .לאורכו חץ המכשיר על הנח

 .כיוון של היכרטיסי הנח מכשיר כל וליד שונות בצורות המכשירים

 .הכרטיס על חיהנהה ןכיוו לפי המכשיר לע התקדם :למשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הכרטיס את להניח צריך הכרטיסים מחזיק .סאיכ ליד עוענמת השני ,אחד בידי הכיוון כרטיסי ,בזוגות (1)  .7

 .הזוג בן של ועהנהת מקום פי צל הנכון             

 .מורה שהכרטיס בכיוון לפעול צריך המתנועע ,כרטיס מראה הכרטיסים מחזיק :זוג ןב םע (2)  

 .הכרטיסים ואת המכשירים מקום את להחליף אפשר  

 

 :הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 מוגדר בכיוון ועהנלת מהירה תגובה. 

 חפצים לכיווני האישיים הכיוונים בין הפרדה. 

 זוג-בו של התנועה בכיוון הבחנה. 
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 הכללי במרחב ווניםכי

 (האישי המרחב ןמ לצאת בשלים שהילדים לאחר)

  להתנועע שמתחילים לפני .ברמע ,מזרח ,דרום ,צפון :המתאימים בכיוונים שלטים תלויים ,מתנועעים בו בחדר .1

 ,מזרח בצד נמצאת הדלת ,למשל .מהכיוונים אחד בכל נמצאים בולטיםועצמים  מכשירים אלו ,לב שמים    

 .'וכו במערב סולמותה    

 .שונים במקומות פעמים מספר צעלב כדאי זה בפרק הפעולות את :הערה    

 .'וכו בחצר ,כיתה בחדר ,באולם :למשל    

 .שהוכרז לכיוון פונים הילדים ,ןכיוו של שם קורא "וזכר"ה .החצר או החדר במרכז עומדים    

 "הדלת כיוון"     "ןצפו" ,למשל    

 "החלון כיוון"    "דרום"              

 'וכו "הסולם ןיווכ"    "מזרח"              

 "מערב"              

 :למטרה קליעה משחק .2

 :לקלוע עליו .ביםר טניס כדורי ולרשותו המעגל במרכז ניצב ילד ,במעגל מונחים דליים    

 ;הכרוז של הכיוון להוראות בהתאם .א    

 .הקליעה בשעת הכיוון ציון תוך .ב    

 :למשל    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .(בכרטיסיות או בקול) הוראות פי על בחדר המכשירים את מסדרים .3

  בצד לגיותהדִ  את פירשו ,מערב לצד תיסאוהכ כל את וקבצ ,החדר של מזרח בצד הספסלים את הניחו :למשל    

 .מערב-דרום    

 :להוראות בהתאם למכשירים ומתחת על מתנועעים .4

  מערבמכיוון  לגיתד על לכו ,לדרום מצפון תסאוילכ מתחת עברו ,לצפון מדרום פסליםסה לאורך עברו :ללמש    

 .דרום לכיוון    
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 והכללי האישי במרחב כיוונים

 (אובייקטיביים כיוונים) הרוחות שושנת :קודם ידע

 .ך(מגופ ובעיםהנים יקטיבייובס כיוונים) ולאחור לפנים ,ושמאל ןימי - הגוף צדדי               

 ;מתקדם אני ןלא - ןכיוו :מושגים

 .ההתקדמות בשעת עושה אני מה -ן אופ            

 ותרצופ הנחיות סידרת

 .ריצתך במקום ריםאח ועצמים החלון ,הדלת למקום לב םיוש חופשית ריצה רוץ   (1)

 .אהמוצ לנקודת חזור .הדלת ןיווכל ממנו רוץו מוצא מקום לעצמך קבע   (2)

 .הצידה או לאחור מתקדם כשאתה מסלול אותו בורע   (3)

 .שונים באופניםחק תרמ אתה וממנו מתקרב אתה אליו אחר ובעצם שונה מוצא בנקודת בחר   (4)

 .בחרת בו הנוסף לעצם ופעם לדלת פעם התקרב   (5)

 .צפונה רוץ :החדר במרכז צמוד   (6)

 .מערבה הצידה דהר   (7)

 ?לאחור לשם להתקדם התוכל .מערב לצפון יווןכ שנה   (8)

 .עצמך סביב סיבובים תוך דרומה התקדם   (9)

 .איזהו והכרז חדש לכיוון התקדם (10)

 :בזוגות

 .ךבהצעותי הכיוונים את מבינים שניכם אם ובדוק במרחב שונים התקדמות כיווני לחברו הצע (11)

 .מתקדם אתה כיוון הלאיז הכרז ;בחדר התקדמות כיווני שנה אך ,לפנים רק לך (12)

 .עהקרק על הרוחות שושנת את צייר (13)

 .בתפקידים התחלפו ;המוביל הגוף וצד ההתקדמות מסלול - חברך ירוץ לאן קבע -       

 ?מצאת מה .לזה זה אותם והשווהלים המסלו שני את צייר .מזרח-לצפון כיוון ושנה למרכז מערב-מצפון רוץ -       

  בקלות מצאת מסלול איזה .מערב-לדרום ופנה למרכז מזרח-מדרום רוץ .צפונה ופנה למרכז מהמזרח רוץ -       

 ?תבהתמצאו בחדר ךל עזר מה? מדוע? יותר רבה         

 :הערות

 .'וכו כדור ,דלגית :כמו ,עזר מכשיר םע התקדמות ךתו לעשות ןנית כאן המשימות רוב .א

  מופשטים ממושגים המורכבת הרוחות תנמשוש יותר דיםליל ברורים בחדר בעצמים הקשורים כיוונים .ב

 .ומוסכמים    

 .הכיוון את וממחיש במערב שהים מכיוון מערב לציין קל בארץ    

 :הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 הכללי ובמרחב האישי במרחב כיוונים :הכיוונים סוגי לשני לב בתשומת ועהנת ביצוע. 

 זריםעו והחפצים הסביבה בכיוונים בהתמצאות. 

 .ביניהם המרחבך בתו מאשר ברורים ורוחב אורך קווי בעל במקום להתמצא יותר קל
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 הסובייקטיביים הכיוונים יןלב האובייקטיביים הכיוונים ןבי הפרדה

  נייםעיב בחדר התקדם .לעצמך וגםת הרוחו תנלשוש גם ,מיםלעצ גם התייחס ,השונים בכיוונים בחדר התקדם .1 

 ?התייחסת כיוונים זהלאי ,עצומות    

 :המוצא נקודת הוא החדר מרכז .(ציור ראה לדוגמא) אחד סוג-כיוון בכל ,צמיםע של שורה בחדר .2

 

 

 

 

 

 

 .המוצא לנקודת מהירותב וחוזר הוראה עצבמ מוצאה בנקודת העומד

 

 :להוראות דוגמאות להלן

 .סאותילכ לפנים לך (1)

 .לספסלים םלפני רוץ (2)

 .ולמותלס ימינה דלג (3)

 .לסולמות שמאלה נתר (4)

 .לחבלים לאחור התגלגל (5)

 .0-ה הוא הפנים כיוון .ומספרים מעגל מצוירים הקיר לע התלוי מצויר שלט על .3

 .חבר או "כרוז" י"ע הנקראות הוראות מבצע המתנועע 

 0 לכיוון ימיו יד -     :למשל 

 4 לכיוון ימין גלר -          

 6 לכיוון זעכו -               

 7 לכיוון ראש -          

 1 לכיוון שמאל תףכ -          

 2 לכיוון שמאל יד -          

 .'וכו 3 לכיוון ימין יד -          

  ,שונה היתה ועהנהת במה ,קדה מה .הוראותאותן  על וחוזרים (שונה בכיוון לקיר) השלט מקום תא משנים 

 ?דומה במה 

 .הפלקט בעזרת ההתקדמות כיווני את ירלהגד ומנסים םעיעתנומ 

 :הנושא מן ללמוד ניתןמה 

 לגוף "צמודים" דתמי ,משתנים אינםי האיש המרחב כיווני. 

 ניםמשת מוסכמים בסימנים תלויים להיות עשויים הכללי המרחב כיווני. 
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 גובה רמות

 :שונות רמות בין מבחינים אנו .האנכי הקו על כיוון מושגי הם גובה רמות

 .גבוהה רמה נקראת הגוף שמעל הרמה

 .בינונית רמה היא כלל בדרך מתקדמים אנו בה הרמה

 .נמוכה רמה היא לקרקע הקרובה הרמה

 :הבאות לבעיות בהקשר הנע האדם לגבי משמעות בעלות הן הרמות

 ?מעלה להגיע מסוגל הוא היכן עד .1

 ?ביותר טובה בעצמו שליטתו רמה באיזו .2

 ?קשה מובעצ שליטתו רמה באיזו .3

 ?ביותר הטובה בצורה במכשיר לשלוט מסוגל הוא רמה איזוב .4

 ?מכשיר לנווט האדם מסוגל רמה איזו דע .5

 

 הכללי במרחב נמוך גבוה ,האישי במרחב ומטה מעלה

 ספסלים ,כדורים :מכשירים

 :ישאי במרחב כיוונים

 .אותם והורד אחרים גוף חלקי הרם .מטה אותה והורד למעלה יד הרם (1)

 .שכיבה במצב הראשונה כבמטלה שונים סיונותינ על חזור (2)

 .בעמידה ,היבבשכ הראש מגובה מעלה שונים גוף חלקי הרם (3)

 .מטה ולכיוון מעלה לכיוון גוף חלק הולך מהן אחת ובכל שונות מוצא ותדעמ בחר (4)

 בישיבה    ראש בעמידת :למשל 

 יםיאפ בשכיבת   תנוחה עובריתב          

 שפופה הידבעמ   הצד על בשכיבה         

 .הרגליים בכיוון מטה ,הראש בכיוון מעלה :לגוף ביחס מעלה כיוון :לב שים 

 .ביותר הגבוהה בנקודה בקיר ידך מגע תוך מעלה תרנ :קיר ליד עמוד (5)

 :האישי במרחב כדור םע

 ?בשכיבה? דהבעמי מעלה לכיוון ממך הכדור את להרחיק בכדי ביצעת פעולה איזו ציין (6)

  עמדת היתה מה .מטה והשני מעלה האחד ,מטה בכיוון ,מעלה בכיוון לשני האחד הכדור את גלגלו ,בזוגות (7)

 ?שלכם המוצא     

  עמדת היתה מה .מטה לכיוון מחזיר והשני מעלה לכיוון זורק שהאחד כך לשני האחד הכדור את זרקו ,בזוגות (8)

 ?מכם אחד כל של המוצא     
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  ומסוגלים הכללי למרחב האישי המרחב בין להבחין מתחילים הילדים בו לגיל מתאים) הכללי במרחב כיוונים

 ;(לגובה מרחקים אמודל          

 ;מוצא עמדת םפע מדי החלף ,צפההִר  לכיוון אותם והורד למעלה שונים גוף חלקי הרם (1)

 .מוךנ כשראשך הקר  התִ  לכיוון מירבי גוף חלקי פרסמ םרה (2)

 .למטה רד ,נחת ,התקרה לכיוון התרומם ,תרנ ,בחדר חופשי רוץ (3)

 .הנמוכה כרמה נמצא ההתקדמות ןזמ כל גופך כשכל בחדר התקדם (4)

 (פתוח גרשבמ לבצע רצוי) כדור עם הכללי מרחבב

 .אותו ותפוש שתוכל ככל גבוה כדור זרוק   (1)

 .מאוד נמוך אותו ותפוש שתוכל ככל גבוה כדור זרוק   (2)

 .להגיע תוכל אליה ביותר הגבוהה בנקודה אותו ותפוש לקראתו תרנ ,שתוכל ככל גבוה בדור זרוק   (3)

  מתחת תרעב פעמים כמה .הרצפהן מ כשיתרומם תחתיו ועצור הקרקע על לקפוץ לו תו ,גבוה כדור זרוק   (4)

 ?קופץ לכדור       

 .גבוה כדרר ,נמוך כדרר   (5)

 .הקופץ הכדור בקצב רתנו כדרר   (6)
 

 :זוגותב

 .אותו לתפוש לחברך ותו הצידה זוז ,גבוה כדור זרוק   (7)

  מה .הזריקה בשעת הגוף תעתנו את היטב בדקו? גבוה הזורק הצליח מדוע? יותר גבוה כדור יזרוק מכם מי   (8)

 ?הידיים ,הראש ,הגו ,הברכיים מצב       

 ?ביותר נמוך כדור יתפוש מכם מי   (9)

 ?הכדור תתפיסל זריקה בין להתגלגל יספיק מי (10)

 ?נמוך או גבוה הזרקת? דקה חציב מירבי פעמים מספר יזרוק מי (11)

 .הנמוכה ברמה נמצאים כששניכם ורדכ לזה זה מסרו (12)

 .(הקרקעמן  התרומם) הגבוהה ברמה נמצא כשאתה חברך כדור את פושת (13)

  .הנמוכה ברמה ופעם הגבוהה ברמה פעם נמצא כשאתה כדור ךלחבר זרוק (14)

 .פעם מרי הכדור מסלול כיוון החלף       

 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 הכללי במרחב הגובה כיווני לבין האישי במרחב ומטה מעלה יןב הפרדה; 

 שונות גובה ברמות להתקדם יכול האדם; 

 שונות לרמות המגיע( כדור) חפץ צל שליטה; 

 שונות ברמות נמצא להפוע כשהאדם חפץ על שליטה; 

 שונות גובה ברמות מכשיר ועם חבר עם תנועה תיאום. 
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 ס"מ 80

 הכללי במרחב ונמוך גבוה ,האישי במרחב ומטה מעלה

  :והאישי הכללי במרחב מקל עם

  כשאתה ועהתנ אותה נסה? בעזרתו להגיע יכול אתה גובה איזה עד .ראשך מעל גבוה למעלה מקל םרוה עמוד(   1)

 .הגב על שוכב       

  .לרצפה ביחס מוגבהות ידיים לניו לגוף ביחס למעלה ידיים בין להבדל לב שים       

 .אותו ותפוש לישיבה רד ,לגובה מאוזן מקל זרוק   (2)

 .קודם מאשר יותר נמוך אותו ותפוש רד , לגובה מאוזן מקל זרוק   (3)

 .שונים גוף חלקי על מקל איזון תוך הלעמיר ולהתרומם לקרקע לרדת אתה יכול אופנים בכמה מצא   (4)

 :בזוגות שחקו

 .אליו להגיע נסה :מעליך גבוה מקל יחזיק חברך   (5)

 .המקל ירידת קצב לפי רד :עליך ,לאט מקל מנמיך חברך   (6)

 .אותו מיכונוה הרימו :אחד במקל שניכם החזיקו   (7)

 .ןזמ באותו מנמיך והשני מרים האחד ךא ,ל"נכ   (8)

 .יחד אותו ותפסו לגובה המקל את רקּוזִ    (9)

 .לישיבה יחד רדו המקל תתפיס לפני אך ,ל"כנ (10)

 .יחד והותפסו קומו ,יחד משכיבה לגובה מקל זרקו (11)

 .צפהלר שייפול לפני אותו ויתפוש ירוץ חברך .והתרחק אותו עזוב ,קצהו על מקל מדעה (12)

 .שייפול לפני למקל להגיע תצליחו ממנו ביותר גדולה למרחק עד בהדרגה צהיהר מרחק הגדילו       

 .ביניהם מרחק הגדילו .מקל ומחליפים רצים ,קצהו על מקל ןמאז הזוג מבני אחד כל (13)

 ?הנושא מן ללמוד ןנית מה

 האישי המרחב תחום; 

 מקל החזקת ידי על המוארך האישי המרחב תחום; 

 ועההתנ איכות לבדיקת משוב משמש המקל; 

 חבר םוע מכשיר םע הוענת תיאום; 

 כוח וויסות לזמן בקשר מרחק אומדן. 
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 תחתינו המרחב

 ?בתחושתנו משנה הוא מה ,מכשיר על רמה בעמידה כשאנו ונתחתי המרחב :שאלה

 :הנחיות

 מזרנים לידם ,סונייםאלכ ספסלים

  במקום ,בסופה או הנמוך במקום הדרך בתחילת ,בטחון יותר מרגיש אה ןהיכ .לאורכו ולך הספסל על עלה   (1)

 .הספסל ןמ הצידה נחת? הגבוה       

 .שפופה לעמידה הצידה נחת .לאחור בהליכה ,ל"נכ   (2)

 

 

 

 

 

 

 ?שונים גוף בחלקי התקדמת האם .הצידה ונחת שונים באופנים הספסל לאורך התקדם   (3)

 .הצידה נחת .זוגיים לא גוף חלקי בשני התקדם   (4)

 .גוף חלקי בשלושה התקדם   (5)

 .בשכיבה התקדם   (6)

 .ונסה אחר צר בסיס חפש .מצליח אתה בו ביותר הגבוה במקום צר בסיס על הספסל לע איזון השג   (7)

 ?בתחושה ההבדל מה .מטה ורד ביותר הגבוהה בנקודה הספסל על עלה   (8)

  לעליה ביותר הגבוה מקוםה את מצא .השני הצד מן ועלה מתחתיו עבור ,נחת ,הגבוה במקום הספסל על עלה   (9)

 .יותר מעלה באלכסון אותו להעה ימד אופקי הספסל אם .ולנחיתה       

  לך קשה בה הנקודה על תתגבר כיצד .מטה בריצה וחזור לאחור סוב ,מעלה רוץ :תלול באלכסון ספסל (10)

 ?מעלה המשיךל       

 :וגותבז שחקו

  אתם עליו הספסל לע ביותר הגבוה במקום זה דיל זה צרועִ  .רדיו והוא עולה כשאתה לךומ לבוא ךלחבר ןת (11)

 .זאת לבצע מצליחים       

 .הספסל לע שונים במקומות שונים באופנים זה את זה צרועִ  (12)

 ?הנושא ןמ ללמודן תני מה

 כשירמ על רמה הידעמב כשאנו שונה משמעות מקבל תחתינו המרחב. 

 מידה באותה רחב הבסיס אם אף ,הקרקע על שרמא יותר קשה מוגבה במקום המשקל שיווי. 

 גובה פחד על להתגבר כדי אומץ נדרש .ביטחון לחוסר גורמות מטה והירידה מעלה יהיהעל. 
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 במרחב יחסים ':דפרק 

 הקדמה

 יראה בית מול דהעומ ילד .במרחב והעצמים האדם גוף בין הקיימים היחסים הבנת םע מתפתחת במרחב ההתמצאות

 יעמוד אשרכ .שונה הבית ייראה הבית גג לע ויעמוד התצפית נקודת את דהיל ישנה כאשר אך ,סוימתמ בצורה אותו

 ככל? ובמקומו בגודלו קבוע ,אחד בית זה שבעצם הילד ידע כיצד .שונה הבית ייראה שוב ,הבית בתוך הילד

 .במרחב ותהתמצא לשם העיניים מראה את לנתח וילמד שלו התפיסה תתפתח ,ביחסים בהתנסות שירבה

 ?"ביחסים בהתנסות נרבה" פירוש מה

 ,לומרכ ,לו יםרע אנו אשרכ רק משמעות יש ליחס? במרחב אחר למשהו ביחס נמצאים אנו ותנועה תנוחה לכב הרי

 את ושואלים ,בתנועה שינוי הדורשים יחסים שינויי תוך מתנועעים ,השפעה ליםבמק ,וחפצים חברים על משפיעים

? במרחק? מאחרת אחת התייחסות נקודת שונה במה? לחפץ או ברחל מתייחסים אנו זווית נקודת מאיזו :השאלות

 ?החפץ במצב? בגובה ,בחזית

 ויתייחס למתרחש ינרועֵ  בתנועתו בטוח יותר הילד יהיה ,משתנים ליחסים מתאימה ותגובה היחסים הכרת בעזרת

 צפוי לא לשינוי להסתגל יותר קל לו יהיה ולכו יותר מדויק יהיה הסביבה על המידע .מציאותי באופן לחפצים

 .אחת ובעונה בעת רבים למשתנים להתייחס צריך הוא כאשר ,יותר יעילות תהיינה תגובותיו .מראש

 אנו ןכמ לאחר רק .ותיסדרת ולקיום במרחב ולמשתנה לקבוע לב תשומת בתחילה נסב במרחב היחסים בנושא

 .יחסים במספר התרכזות ךתו לפעולות דוגמאות ומגישים התנועה םע החלים והשינויים היחסים סוגי את מציינים

 .מרחקים אומדן ותרגול והתרחקות התקרבות בתנועות עוסקים אנו האחרוניםם בפרקי
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 במרחב והמשתנה הקבוע

 .שני מצד תנועהה על מקשות ךא ,אחד מצד ותנמעניי ןשה הפתעות .הפתעות בחובו ןצופ משתנה

 :תישתנּוהִ  מצבי לושהש

 .נייחים החפצים ,ועעמתנ כלומר ,מקומו את משנה הילד .א

 .נייח הילד ,ניידים האחרים והילדים החפצים .ב

 .מקומם משנים כולה - ניידים והחפצים ילדים בין נייד הילד .ג

 :הנחיות

 .שנבחרה המוצא מעמדת לראות אפשר מה ובודקים מוצא בעמדת שוהים .1

 ישיבה :מוצא לעמדות דוגמאות    

 ןפרקד שכיבת    

 יםיאפ כיבתש    

 (אחרת הפוכה עמדה כל או) ראש עמידת    

 הצד על שכיבה    

 ?אחרת ומתלע אחת מוצא בעמדת שונה היה הראייה טווח האם -    

 ?באחרת ראית ולא אחת בעמדה לראות הצלחת חפצים אלו -    

 ?"הפוך" כשהיית החפצים את לזהות הצלחת האם -    

  הקבועים בחפצים לגעת ובלי בחבר לגעת ליב ,להצטופף בלי לרוץ הצלחתם האם - רבמפוז ולםבא רצים .2

 ?בחדר    

  האחרים ,ומתנועעים רצים ספרמה בעלי ,מספר קורא המנחה כאשר 3-ו ,2,1 ילמספר הקבוצה את מחלקים    

 .אחת ובעונה תבע ספרות שתי לקרוא גם יכול המנחה .עומדים    

 ?נייחים היו וחלקם התנועעו מהילדים הלק רק כאשר יותר גדול תנועה חופש היה האם    

 :שונות בצורות רביעיות בארבע כסאות 16 מעמידים .3

 ;ינהש אחרי האחד בשורה צמודים .א    

 ;ביניהם רווח ךא ,ינהש אחרי האחד בשורה .ב    

 ;זה גבי לע זה זוגות להצמידם .ג    

 ;וכיםהפ בריבוע םדלהעמי .ד    

 :יםהמצבמ אחד בכל ןדלהל ההנחיות את מנסים    

 ;ברצפה לגעת בלי סאילכ סאימכ עבור  -    

 ;סאותיהכ לכל מתחת עבור -    

 ;רוגיןילס סאילכ ומתחת מעל עבור -    

 ?תעלג הצלחת לא חלקים באלו .אחר גוף בחלק פעם בכל ותנבמשע וגע סאותיהכ סביב רוץ -    

 .ביותר לך הנוח סאותיהכ בסידור חבר םע חקמש על חשוב -    
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 :קבוצתי משחק .4

   החפצים אח לזכור תנועה תוך לנסות ,להזיזם מבלי הםיועל ביניהם עעיםומתנ ,בחדר מפוזרים מכשירים    

 .מיקומםו    

  מה לנחש ומנסה חוזר היוצא .ועליהם החפצים בין להתנועע ממשיכה הקבוצה ,מהחדר יוצא אחד  -    

 ;שתנהה       

 ;מכשיר להוציא אפשר -    

 ;מכשירים כמה של מיקומם את לשנות אפשר -    

 .ועוד יתחבאו מהמתנועעים שכמה גם אפשר -    

 ?הנושא מן ללמוד ןנית מה

 בהם המסתכל מקום שינוי עם בצורתם שונים נראים סביב החפצים. 

 במרחב למקומו בהתאם שתנהמ המסתכל של התנועה טווח. 

 ועהנבת הם אף הנמצאים חפצים בין מאשר ,נייחים חפצים בין להתנועע יותר קל. 

 וכו עליהם ,ביניהם התנועה ואפשרויות החפצים מיקום ןבי קשר יש'. 

 ביניהם תנועה על מקל ,סביב הקבועים החפצים כרוןיז. 
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 במרחב תודרתיס - זה אחר בזה

 ,זה אחר בזה אותיות צירוף אהי הקריאה .הספר בית ייבח רבים לתפקודים משמעותית במרחב הסדרתיות יסתתפ

 .הכתיבה וכך ,משפטים וצירוף מילים צירוף

 .'וכו תופסת לשחק ,שורה לסדר :כלשהי סדרתיות יש קבוצהב התארגנות לבכ

 .הנוכחית הפעולה ביצוע בעת ,אההב הפעולה את המתכננת לחשיבה הילדים מסוגלים היסודי הספר בית בגיל דעו

 הדורשים גירויים לו לתת יש ,מלא ןופבא בתנועה טלוש לא כשהילד גם .רב ערך ןאי בתנועה הבודדות ותימלמש

 .נוספות ועתיותנת משימות צירוף ךתו צעבתלה צריכה ועהנת על חזרה .רציפות

 :חיותהנ

  .לזו זו הסדרות שתי את צרף .תנועות של אחרת לסדרה עבור ,כעת .במרחב זו אחר בזו תנועות מספר בצע( 1)

 ? זכירה קשיי בלי לבצע הצלחת רצופות סדרות מהכ .מתמשכת,ארוכה סדרה לך שתהיה כדי ,לצרף המשך     

 ?במרחב עברת מסלול איזה     

 .עזר מכשיר עם ל"הנ ההנחיה על חזור( 2)

 :בזוגות

  :הראשון ורת כעת .משלו תנועה ומוסיףן הראשו תנועת את מחקה השני ,במרחב תנועה מבצע הראשון( 3)

 .הלאה וכו משלו נוספת ותנועה חברו תנועת ,הראשונה תנועתו את מבצע הוא     

 .במרחב מכשולים סידרת שתסדרו לאחר (3מספר ) חיההנ על חיזרו( 4)

 .קבוע ממקום קטן בכדור קופסה כל לתוך קולע הילד :רווחיםמב זו אחר בזו מונחות קופסאות מספר( 5)

  ,עליהם ,מעליהם ,יהםבינ ,סביבם תנועה שתתאפשר ,כך מסוים בסדר אותם סדר ,דרבח חפצים מספר קח( 6)

 .ולידם מתחתם     

  התוכל .שלרשותך המכשירים כלב שימוש תוך זה אחר בזה בשטף מבצע שאתה תנועות של סדרה הרכב     

 ?אחר יד מכשיר ?חישוק? בכדור משחק תוך זאת לעשות     

 :בקבוצה

  מקבלים כשהם בטור מאחוריהם מסתדרים הילדים שאר .ותשונ מוצא עמדות בשלוש נמצאים ילדים שלושה( 7)

 .'ג ,'ב ,'א טור שנוצר ךכ ,הראשונים שלושת כמו התפקידים אותם     

  הראשונה יהיהשליש .לכך בהתאם תםדעמ את האחרים גם משנים מוצא ותדעמ משנים הראשונים כששלושת     

 .פעם ימד מוחלפת    

  (עמודים או) כסאות ינש בין נוסף גומי מותחים ,(מודיםע או) כסאות שני ןבי נמוך בגובה גומי מותחים (8)

 .שונים בגבהים גומיות ומותחים ממשיכים הלאה וכך גבוה יותר קצת הפעם,אחרים     

 :הנחיות

 ;הגומיות מעל ברציפות עבור( 1)

  שעליה בדרך הגומיות כל מעל ברציפות לעבור ונסה (גלייםר בשתי ניתור ,למשל) אחד מעבר אופן על לטחה (2)

 ;החלטת     

 .התנועה פותירצ לע שמור אך ,השונ בדרך יהיגומ כל בורע (3)
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 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 לתכנן יש מתמשכת תנועות סידרת. 

 הבאה התנועה על לחשוב צריך ,הנוכחית התנועה ביצוע בזמן. 

 תנועתי זיכרון נידרש ,רצופות תנועות סידרת על חזרה לשם. 

 ברצף עצמן על לחזור יכולות תנועה דרותס. 

 שונים במרחבים ותעתנו דרתס לבצע ניתן. 
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 משתנים יחסים

 ,לעצמך תאר" :אמר ,אחת רגל על היחסיות תורת את להסביר איינשטיין התבקש אשרכ :מספרת העממית הבדיחה

 "...שונה היחסי מצבינו אבל ,בכיס יד יש יול סבכי יד יש לך .לכיסי ידך את מכניס שאתה

 .ומגוון רב הוא היחסים מספר

 :פרקים-תת לשני מחולק הפרק

  חפצים ןבי קשר מבטא "יחס מילות" המושג שעצם לכך לב תשומת מסבים אנו זה בפרק :יחסים מגוון םע מפגש .א

 .במרחב למיקומם בהתאם משתנה חפצים שני ןבי היחסים הגדרת .במרחב    

  ליחסים לב תשומת להסב דיצכ ,רמוגד יחסים מספר בעזרת ,מדגימים ואנ זה בקטע :ליחסים התייחסות הדגמת .ב

 .םתשתנּוולהִ     

 :הנחיות

 :יחסים מגוון םע מפגש .א

 .יחס מילות של רשימה לעצמך ובכת    

 :הבאה הרשימה את נתנה ,ןסיויהנאת  בה שעשינו כיתה (1)    

 מחוץ    ...ל מאונך    

 מעל     ...ל אוזןמ     

 מתחת     ...מ הפוך    

 ...מ גבוה     ...מ גדול    

 ...מ נמוך     ...מ ןקט    

 ליד ...ל קרוב     ...ל ימינה    

 ...מ רחוק    ...ל שמאלה    

 ...ל מודצ     לפני    

 ...ל מקביל     מאחורי    

 ...מ רחב     ךבתו    

 ...מ צר    

 .החפץ לגבי לךש יחסים מספר בתנועה םוהדג בחדר הנמצא חפץ לך חק (2)

 .במרחב ביניכם היחסים את הגדירו? משתנה ביניכם שהיחסכ זוג בן םע זאת לעשות התוכל (3)

 .םיצרתש היחסים את להגדיר חברים לזוג תנו .ברצף לשני מאחד ועיברו במרחב יחסים סוגי בשלושה בחרו (4)

 .לצורתו בהתאם לחפץ היחס שינוי תוך המסלול לאורך עברו ,חפצים ממספר יםמכשול מסלול בנו (5)

 .החפצים לגבי יחסכם שינוי תוך מסלול אותו לאורך ברּועִ      

 .הללו היחסים את הגדירו .לחפצים וביחס שניכם בין הנוצרים ליחסים לב בתשומת חבר עם זאת נסו     
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 :ליחסים התייחסות הדגמת .ב

 .ומגוונים רבים והם הרף ללא משתנים ביניהם היחסים ,וניידים נייחים וחפצים אנשים המלא שבמרחב ינורא    

  הדוגמאות בעקבות להתייחס תוכלו ולחלקם אחרים בפרקים מופיעים חלקם .היחסים כל את ןאכ פרטנ לא    

 .להלן המובאות    

 :ליחסים עצמינו נגביל אנו    

 המכשיר ולרוחב לאורך אני    

 "ליד"    

 "-מעל ל"    

 "על"    

 "-מתחת ל"    

 "ובין"   

 :בשלבים אלו יחסים נציין    

 .רימכש לבין יניב יחס .א    

 .חבר ביןל נייב יחס .ב    

 .עצמם לבין המכשירים ןבי יחס .ג    
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 כשירמ לבין ינבי יחס

 (קטנה היקובי עם)

  כריות על ,העקבים על ,רגליים בשתי ,השנייה ברגל אחת ברגל ,הרוחבל ,אורכהל עמוד .יהיהקוב על עמוד   (1)

 ?אחרים גוף בחלקי יהיהקוב על לעמוד לכהתו .הרגל כף        

 ?היהקובי נמצאת ןהיכ -        

 .עליך יהישהקוב למצב ,יהיהקוב על שאתה ממצב עבור וברציפות במהירות -        

 ?נעזרת במה? הצלחת האם .גוף ירבילא מתחת היהקובי את חנוה נסה.ףגו איברי על היהקובי את הנח   (2)

  ,נסה? הרגליים בין גם ניסית האם ?יהיהקוב את אחזת חלקים אלו בין .גופך איברי בין היהקובי את החזק   (3)

 .תיפול לא יהישהקוב ושמור התקדם       

  .הלאה ןוכ ,ורגליך אשךר בין ,ךרגלי בין שתהיה כך ,הרצפה על יהיהקוב את הנח   (4)

 .ביניהם יהיהקוב כאשר הרצפה על איברים ישנ       

  מבלי והתקדם אחרים גוף חלקי על חנוה נסה .להפילה מבלי להתקדם נסה .הרגל כף על גב יהיהקוב את הנח(   5)

 .להפילה       

 .ורגליים ידיים תפקידי החלף .יהילקוב מעל רגליים והעבר ,יהיהקוב ליד ,הרצפה לע ידיים הנח   (6)

  בחר .ורגליים ידיים תפקידי החלף .להתקדם ונסה ,יהיהקוב על ורגליים ,יהיהקוב ליד הרצפה על ידיים הנח   (7)

 .להתקדם ונסה ריםחא חלקים       

 :הרצפה לע פזורות מונחות קוביות   (8)

 ;הקוביות בין רוצו -       

 ;הקוביות על ורק ךא התקדמו -       

 .יהילקוב יהימקוב ברווע הקוביות בין והשנייה יהיהקוב על אחת רגל הניחו -       

 :בשורה הרצפה על מונחות קוביות   (9)

 ;מהן לרדת בלי הקוביות על לכו -       

 ;הקוביות על וללכת להמשיך מצליחים שאתםן זמ כל להגדיל המשיכו ,הקוביות בין המרחק את להגדיל נסו -       

  בלי ןביניה לקפוץ מצליחים שאתם ןזמ כל בהדרגה המרחק את הגדילו .ןבה תעלג בלי הקוביות ןבי קפצו -       

 .ןבה תעלג        

 :בקבוצה משחק (10)

  לעמ רצים הילדים שאר :גבוה יהיקוב אוחז והשני מוךנ יהיקוב אוחז ןאשוהר .זה ראח זה צומדים שניים       

 .היבקובי האוחזים את מחליפים סיבוב בתום .הגבוהה הילקובי מתחתו הנמוכה יהיהקוב       

 (ספסלים ם)ע מכשיר לבין יבינ יחס

 ?עמדו ?להדגים יכולת לא יחס איזה? ספסל רתעזב היחסים את להדגים וכלתה   (1)

  אורך םע ישר בקו ךכתפי האםכלומר, ? לספסל ביחס תאונכומ או מקבילות ךכתפי האם .ספסלה לאורך שכב   (2)

 ?אותו חוצות או הספסל        

 .אנכית שכיבהזוהי  -אותו  חוצות כתפיךו הספסל לאורך ךאורכ לכל שוכב אתה אם       

 .מקבילה שכיבהזוהי  - לו מקבילות כתפיךו ,הספסל אורך את חוצה ךשאורכ כך שוכב אתה אם       

 ?לרוחבו או לאורכו ליועמ קפצת האם ,לספסל לעמ קפוץ   (3)

 .מתחתיו ךא ל"נכ נסה .וידיך רגליו לע הספסל לאורך בורע   (4)

 .בו עמג ללא ,לספסל ומתחת לעמ ,ברעמ צורות למצוא וכלתה   (5)

 .שונים רצופים יםריתונב לצד מצד בורע ,הספסל ליד מודע   (6)

  לנחות סהנ .לספסל רובק שיותר כמהת חונל נסה .בשקט (הרצפה ל)ע לידו נחתו וממנ תרנ ,הספסל צל מודע   (7)

 .מהספסל רחוק שיותר במה       
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 :בזוגות

 .ביד יד אוחזים אתם כאשר (7)-(2) הנחיות את סונ   (8)

 :אחד מספסל יותר םע

 :למשל ,השבי לגבי האחד שונים םביחסי ספסלים שבי העמד   (9)

 (הספסלים בין היחסים את ירודהג)     

 

 .הספסלים ובין מתחת ,מעל מעבר צורות לעצמך חפש (10)

 .חליפות ולידם הספסלים על התקדמות צורות למצוא נסה -       

 .ברצפה מגע ללא השני לספסל אחד מספסל פעמים מספר עבור -       

 .ל"נה המשימות על וחזור הספסלים ןיבש היחסים את שנה       

  ,תותפיסו כדור זריקת ,בדלגית ניתורים םע וביניהם מתחתם,מעליהם ,הספסלים על התקדמות לשלב התוכל (11)

 'וכו חישוק גלגול       

 .הספסל ןלבי ביניכםו ,הקטן המכשיר לבין בינך היחסים את הגדר      
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 חבר לבין ביני יחס

 ;זוגו בו תנועות מחקה האחד :פנים אל פנים עימדו .א   (1)

 ;מזה זה מאוד רחוקים כשאתם ,ל"כנ .ב        

 .זה ליד זה כשאתם ,ל"כנ .ג        

 .לברוח לו ןתתִ  אל .התקדמות תוך תנועותיו וחקה חברך גב מאחורי עמוד   (2)

 ?בקושי נתקלת תנועה באיזו .תנועותיו את רב בדיוק וחקה אליו מופנה כשצדך לידו ךברח גב מאחורי עמוד   (3)

  קרובה עמידהד ע חזרה והתקרבו ,מזה זה התרחקו ,לזה זההתקרבו  :גב אל גב עימדו   (4)

 ?ץלהציי מבל זה את זה מצאתם האם .מאוד       

  הכתפיים באזור הקשר) הזוג ןב משקל את היטב חושותש עד רגליכם הרחיקו :זה של גבו על זה הישענו   (5)

  היה ןוויכ לאיזה ?להתקדם יותר קשה יהן הכיוו לאיזה .זה את זה להפיל מבלי התקדמו :(בלבד והשכמות        

 ?קל        

  של כתפו על זה להישען תוכלו האופנים באחד האם? למצוא אתם יכולים זה בצד זה - עמידה אופני כמה (  6)

 ?היטב ברחה משקלאת  ושוחשתך כזה         

 .לכך ביותר הקלה הדרך את מצאו? מעגלי במסלול כך להתקדם והתוכל        

 .הזמן כל ולהעפ תאמו .מזה זה והתרחקות לזה זה ותהתקרב תוך הזוג ןב כלפי חזית שנו  ( 7)

 ?ועהנת לתאם ביותר קשה הזוג ןב כלפי יחסים באילו        

 ?תנועה לתאם ביותר קל הזוג ןב כלפי יחסים באילו        

 ?העונהת את להאט צריך ומתי מהר וענל אפשר מתי        

 .לעבור מנסה החבר .בו לגעת בלי תיוחתמו יומעל בורעל לחברו שתאפשר מוצא דתעמ בוחר האחד (  8)

 .מתחתיו ופעם השני מעלד אח פעם לעבור תמתמד העבתנו סונ (  9)

 :למשל ,רחבה של גוף חלקי מעל גוף חלקי החזיקו (10)

 .הראשון רגל מעל השני ויד החבר רגל מעל האחד רגל       

   חלקים הפגישו .המפגש נקודת מעל ואלו המפגש נקודתל מתחת "נכנסים" גוף חלקי אלו דקובִ  ,ידיכם הפגישו (11)

 .המפגש לנקודת מעל וגם מתחת גם "נכנסים" גוף חלקי אלו למצוא ונסו ריםחא       

  להניח יכול העומד האם .חברו של גוף חלקי לע גוף חלקי מניח העומד :חברו ליד עומד השני ,שוכב האחד (12)

 המפגש נקודות מספר כאשר חברו על יהיה האחד בה דרך חפשו? חלקים של רב מספר אחת ובעונה בעת       

 .האפשר ככל ןקט       

 לשניים כיסא

  כלפי ןוכ והירידה יהיהעל בעת הכיסא כלפי יחסים לשינויי לב שים .זוגך ןב םע והתחלף הכיסא על להע (1)

 ?אליו מופנה ךכשגב ובירידה יהיבעל זוג ןב םע פעולה לתאם התוכל .חברך     

  כשהיחסים הפסקות ללא טעכמ כךב להמשיך והתוכל .השני ולהע ,יורד שהוא ןבזמ .הכיסא לע דמוע דאח (2)

 .כו'(ו גבו אל ופנהמ צידך ופעם ,אליך ופניו לחבר יךנכשפ פועל אתה פעם)? הזמן כל םנישתמ ביניכם     

 ?הכיסא כלפי ליחסיכם קורה מה     

  בזמן הכיסא של שני לצד שתגיעו כך פעולה תאמו ?יותר קל למי .תחתיו שניוה הכיסא מעל עובר האחד (3)

 ?תנועה להחישיך צר ומי להאט צריך ימ .זהה     

 .בו מנגיעה להימנע השתדלו .לכיסא ומסביב מתחת ,מעל מעבר Lתו זה אחר זה דפוִר ( 4)

 .חבריםה ןיב הכיסא ופעם לכיסא חברו בין האחד פעם :עהנות עצירת ללא ו( לכ5)
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 עצמם ןלבי המכשירים בין יחס

 (ריקות גפרורים קופסאות םע)

 חלקים שני םהגפרורי תלקופס .קופסהה בתוך רהיהמג של הרגיל המצב שהוא מכיוון בתוך היחס את ןכא נוסיף

 ?לעטיפה ביחס רהיהמג נמצאת ןהיכ .רהיומג מעטפה - נפרדים

 .ביותר הגדול למרחק להוציאה נסה .חזקה יפהנש בעזרת לעטיפה מחוץ אל רהיהמג את הוצא (1)

 .הידיים אצבעות עזרת ללא ךא ,שונים גוף בחלקי קופסהה לתוך רהיהמג את הכנס (2)

 :אותם הנח .קופסה יד בכל ,םגפרורי קופסאות שתי ךבידי החזק (3)

 ;השנייה על אחת .א     

 ;לשנייה מעל אחת .ב     

 ;לשנייה מתחת אחת .ג     

 ;לרוחב והשנייה לאורך אחת כאשר ,השנייה על אחת .ד     

  .(אחת ובעונה עתב מוחזקות הקופסאות שלושת שכל כך) נוסף גוף בחלק אותה והחזק נוספת קופסה הוסף (4)

 .הקופסאות בין קופסה הנח ,(ד-א) הקודמות ההנחיות כל את נסה     

  ליד אותה והנח רהימג הוצא .הקופסאות בין רווח והשאר השנייה ליד האחת םגפרורי קופסאות של שורה הנח (5)

 :הבאים באופנים ההנחיה את נסה .רהימג אחר רהימג וכך הקופסאות בין שלה המעטפה     

 ;ביותר הקלה בדרך .א     

 ;בלבד הרגליים כפות בעזרת .ב     

 ;רבה במהירות .ג     

 ;עצומות בעיניים או הגוף מאחורי .ד     

  על ,השני ליד האחד :החלקים את להניח מותר .קופסהה של מהחלקים מגדל והרכב קופסה על קופסה הנח (6)

 .לרוחבו או השני לאורך האחד ,השני     

 :בזוגות

 :קופסהה לע אותה ומניח קופסהה מתוך רהיהמג את מוציא השני ,במעטפה אוחז האחד (7)

 ;שמאל ביד ,ןימי ביד .א      

 ;הרגליים בכפות .ב      

 ;גב אל גב יושבים הזוג בני כאשר .ג      

 .ראש ליד ראש שוכבים הזוג בני כאשר .ד      

    לבנות ןמכ ולאחר םפע לבנות .קופסה על קופסה רק ,למשל :אחד יחס על שמחליטים לאחר ביחד מגדל בונים (8)

 .רבה הירותמבאך  ,דרך באותה נוספת פעם     

 (כסאות שני םע) עצמם ביןל המכשירים בין יחס

  על וגם סאיהכ את מניח התא שבו האופן לע גם חשוב .ומגוונות רבות דרכים מצא .סאאכ על סאיכ מניחים (1)

 .תסאויהכ חלקי בין היחס     

 .תסאויהכ חלקי בין הנשו יחסבו שונים במסלולים ,(מעל גם) מגוונים בכיוונים מזה זה סאותיהכ את הרחק     

 :הם כאשר זה דלי זה תסאויהכ את מניחים (2)

 :נסה מצב בכל   פנים אל פנים .א     

 צפהבר לגעת בלי לכסא מכסא לעבור -   נתשעמ אל משענת .ב     

 הכיסאות שבין היחס את ,םגופכב קוח :בזוגות -    צד אל צד .ג     

 מבלי לרדת לרצפה סאילכ סאימכ ביחד רלעבו :בזוגות -  ישר והשני הפוך האחד .ד     

 הפוכים שניהם .ה     

 נוספים אופנים מצא .ו     
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 לאו ,הכסא את להרים הצלחתם האם .שעילהר או ליפול לחם נותת אל ,בשקט תסאויהכ את מניחים :לב שימו

 ?אחר גוף חלקב אלא ,בידיים קאודו

 .ביניהם ,חתםתמ ,עליהם הכסא את להניח יכול שאתה בחדר עצמים חפש( 3)

 .למושב המשענת בין ,מתחתיו ,סאיהכ על :מונחים להיות יכוליםה בחדר עצמים חפש (4)

 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 לו מחוצה לנמצאים מהתייחסות קלה ,המתנועע של הראייה בשדה הנמצא ולחפץ זוג-ןבל התייחסות. 

 נייח לחפץ מהתייחסות יותר מהירה תגובה דורשת נע לחפץ התייחסות. 

 בו השליטה את משנה ,החפץ לגבי שונה מיקום. 

 היחסים שינויי על התגובה וממהירות ביניהם יחסיםמה מושפע זוג-ינבבין  תנועה תיאום. 

 ניידים חפצים עם ובמיוחד נייחים חפצים םע זוג-בני ןבי תנועה תיאום של גבוהה דרגה דרושה. 
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 והתרחקות התקרבות

 ,רחבה תנועה המאפשר וחופשי פתוח מרחב לפנינו ,רחוקים אנו כאשר .התנועה על משפיעים והריחוק רבההקִ 

 רבההקִ  .לנו יפריע הריחוק ,פעולה ושיתוף בתיאום לפעול ננסה כאשר ,שני מצד ךא .מתחשבת בלתי ,פתוחה

 .כפולה ושיתוף תיאום מאפשרת שני מצד ךא ,לנו בקרובים להתחשב אותנו ומאלצת ותנועתנ מרחב את מגבילה

 :האישי במרחב

 .מזה זה מאוד רחוקים הם כלל שבדרך ופךג מחלקי שניים קרב   (1)

 .נוסף במסלול סהנ ?קושי יש האם .שונה התקרבות במסלול אך ,גוף לקיח אותם קרב   (2)

 .מאחוריך לקירוב מלפניך הקירוב את השווה אך ,ל"כנ   (3)

 .שתוכל ככל מזה זה אותם להרחיק נסה .קרובים גוף חלקי שני קרב כעת   (4)

 .מזה זה הרחוקים ושניים קרובים גוף חלקי שני אחת בבת הרחיקול לקרב נסה   (5)

 .וחזור הלוך קרוב גוף לחלק גוף מחלק גופך כובד העתק   (6)

 ?הכובד העתקת סוגי שני ןבי ההבדל המ .וחזור הלוך רחוקים גוף לחלקי גוף מחלקי גופך כובד העתק   (7)

  היש .הפנוי החדר במרכז עומד כשאתה ועהתנ אותה נסה .עצמך סביב סיבוב תוך תרנ .החדר בפינת דעמו   (8)

 ?בתחושה הבדל       

 .בחדר חופשית לריצה זאת ריצה והשווה קיר לאורך רוץ (  9)

 .הפנוי החדר כזרבמ לידיים כובד להעתקת והשווה קיר ליד לידיים ךגופ כובד העתק (10)

 :הנושאן מ ללמוד ןנית מה

 לזה זה לקרב אפשר אי אחרים ,בקלות הלז זה לקרבם שאפשר גוף חלקי יש. 

 מאחור מאשר מלפנים לזה זה הגוף חלקי רוב לקרב יותר קל. 

 ובשטף גלילה י"ע נעשית קרובים גוף חלקי אל כובד העתקת. 

 יותר גדולה כוח ובהשקעת קטוע ברעמ י"ע נעשית רחוקים גוף חלקי אל כובד קתתהע. 

 מוגבל במרחב מאשר יותר חופשית פתוח במרחב תנועה. 
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 הכללי במרחב והתרחקות התקרבות

 :כסאות בעזרת

 .אליהם להתקרב מבלי סאותכיה בין רוץ   (1)

 .לכיסא משמאל רוץ ,בחרת בוש סאימכ בחדר ביותר הרחוק םהמקו את חפש (  2)

  אל להתקדם התוכל .הסוףד ע זהה התקדמות קצב עלור שמ אך ,אליו קרוב שתגיע דע כיסא אל רוץ (  3)

 ?(מובילך כשגב) לאחור יסאכה       

 .אליו קרוב הכיסא מעל עצירה ללא ועבור רוץ (  4)

 .ממנו האפשר ככל רחוק ונחת הכיסא לע עלה (  5)

 .ברגליו לגעת בלי לכיסא מתחת עבור (  6)

 .מגע ללא אר אליה קרוב ,הכיסא משענת מעל םינשו גוף חלקי העבר (  7)

 .לכיסא קרוב תנלמשע מעבר חתנ ,הכיסא לע דמוע   (8)

 .שוב והרם לרצפה קרוב אותו הורד ,האחת רגלוב הכיסא תם ארה (  9)

 ;אחרים גוף בחלקי נסה .דבלב רגלייך בעזרת שניתן ככל רחוק הרצפה ןמ הכיסא את הרחק (10)

 :בזוגות

  תוך עין רקש על לשמור תוכל האם ?לזה זה מאוד קרוביםם כשאת התחושה מה .מזה זה והתרחקו התקרבו (11)

 ?ההתרחקות כדי       

 ;אחר בחלק נסו .אחרים מחלקים יותר קרוב יהיה אחד גוף שחלק כך לזה זה התקרבו .א( 12)

 ;עין קשר על שמרו .ב       

 ?בכשו כשהשני האחד יעמוד אולי? בישיבה גם ניסיתם םהא ;עין קשר על תשמרו אל .ג       

 .תפקידים חליפוה .רחקומת המתקרב השני אל מגופו חלקים קרבל רק לו ומותר במקומו קבוע אחד (13)

  שונה מה .מזה זהם רחוקי כשאתם ופעם מאוד לזה זה קרובים כשאתם פעם ,ביניכם תנועה לתאם נסו (14)

 .והתרחקות התקרבות תוך ל"נכ נסו? ועהנתב        

 ?נפגשתם האם .עצומות ייםנעיב ולהתרחק להתקרב סונ (15)

 .בתופסת שחקו (16)

 :הזוג ובני הכיסא

 .יחד ממנו והתרחקו הכסא אל התקרבו (17)

 .אליו מתקרב ינהש ,הכסא מך מתרחק חדכשהא (18)

 .הכיסא םע יחד הקרקע מן להתרחק נסו .שונים גוף באיברי נסו .חדי אותו והורידו הכיסא את הרימו (19)

 .הכיסא על האפשרי ביותר הגדול השטח את יחד ותפס (20)

 .הכיסא על האפשרי ביותר הקטן השטח את יחד ותפס (21)

 .הזוג לבן הכיסא את לקרב הוא אף ומנסה לכך דגנהמת לשני ולקרבו מעצמו הכיסא את להרחיק מנסה דאח (22)

 (!זהירות) .אותו וחיפשו מעלה יחד הכיסא את זרקו (23)
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 ?הנושאן מ ללמוד ןנית מה

 לחפץ התקרבות עם משתנה עההתנו .פתוח במקום ורחבה חופשית התנועה. 

 ועהנבת לאדם התייחסות נקודת משמש נייח חפץ. 

 בידיים וקאוד ולאו שונים גוף בחלקי מהרצפה חפץ להרים ןיתנ. 

 (הראייה בחוש שימוש) הסתכלות דורש עיםנ אנשים ינש ןבי קשר. 

 רחוקים אנשים שני שבין מזה טוב קרובים אנשים ינש בין קשר. 

 הזולת םע קל קשר פשריםמא הגוף חלקי כל לא. 

 נעים אדם ינב שני בין הקשר על מקל נייח חפץ. 

 חפץ ועם חבר םע תנועה תיאום. 
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 מרחקים אומדן

 כוזעה ןבי המרחק את מצריכים אנו מתיישבים אנו כאשר ,למשל .יםעמבצ ונשא ולהעפ בכל מרחקים אומרים ונא

 את ריכיםעמ ונא ,לכוס מבקבוק מים ממלאים נוא כאשר .ומתיישבים מתכופפים אנו רכהעלה ובהתאם סאיוהכ

 מביתנו המרחק את ריכיםעמ ונא ,חברים לבקר הולכים אנו כאשר וכך לכוס וקבמהבק המים ברועשי הדרך

 .לביתם

 .ההתנסות עם ויקדמ ונהיה משתפר מרחקים אומדן

 :הנחיות

 .כיסא ,כדור :מכשירים

  תערכה האם .בורעל נסה .לאורכו החדר את בורעל כדי לך הדרוש ליאהמינימ דיםעהצ מספר מהו רךעה   (1)

 ?נכון       

 ?רכתךעבה הצלחת האם .נסה .בניתור עלהגי שתוכל מניח אתה אליו בגובה חפץ ליךעמ קשור   (2)

  אותו השג ,המתאים למקום עוכשיגי אותו גלגל .המתגלגל הכדור את להשיג רוצה אתה יםעדצ בכמה החלט (  3)

 ?מראש תעקב אותם דיםצעה במספר אליו תעהג האם .דיךעצ פירתס תוך       

 .ודרכ לסוף שיגיע לפני הכדור את משיג כך ואחר הקיר אל הידהצ רץ אתה ,ישר בקו מתגלגל שהכדור בזמן  ( 4)

 .האפשרי ביותר הגדול המרחק מן בניתור ליועמ בורע .הארץ לע כדור הנח(   5)

 .האפשרי ביותר הגדול קהמרח מן הקיר אל כדור זרוק (  6)

 ?יכולתך את נכונה תערכה האם .למרחק כדור זרוק (  7)

 :כיסא

 .מראש מסומן מקום אל ממנו ונחת כיסא לע להע   (8)

 .ובמושבו ברגליו תעלג בלי הכיסא מתחת בורע (  9)

 .וב יגעתש לפני רעצוו אליו מופנה ךכשגב כיסא אל התקרב (10)

 :בזוגות

  נכונות את דקובִ  .שתיפגשו תנמ צל לכם נחוצים םיעדצ כמה מראש קבצי .גדול במרחק הז מול זה מדוע (11)

 .מראש הקביעה       

 ?זה את זה קיפות יםעדצ בכמה (12)

 .נכונה להעריך הצלחתם אם קוִבד .רגליים בשתי ניתור ידי על מסוים מקו גיעות ןלא מראש בעּוקִ  (13)

 .סיבוב בכל זהה צעדים ספרבמ החדר סביב פעמים שלוש רוצו (14)

 .פקידיםת החליפו .לך הנחוץ בגובה מכשול המשמש ,זוגך ןב מעל בניתור עבור( 15)

  זירוז תוך הפעולה על פעמים מספר חזור .בחבר לגעת מבלי ,הרצפה עם חברך שיצר חלל דרך עבור (16)

 .התנועה       

 .בו מגע ללא ,חליפות ומעליו ךלחבר תמתח עבור (17)

 

 

 

 



57 
 

 :וכדור ברח

 .(יכולתו את נכונה ךהער) אותו לתפוש כדי ,ימינה לרוץ שיאלץ כך חברך אל כדור זרוק (18)

  את באצבע שהורו לאחר לגלגל לתת אפשר ותפיסה בזריקה שולטים אינם ןשעדיי הצעיר בגיל לילדים :הערה       

 .הכדור לגולגִ  ןכיוו       

 .ותופסל כדי לגובה לנתר שיצטרך כך חברך אל כדור זרוק (19)

 .הקרקע על שייפול לפני ותופסל יוכל ךשחבר ךכ ,למעלה כדור זרוק (20)

 .זריקה במקום בהקפצה ,ל"כנ (21)

 :בשלשות שחקו

 .לחוטף ךהופ המוסר ,לחטוף הצליח .אותו לחטוף מנסה שלישי ,ביניהם כדור מוסרים ייםנש (22)

 :הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 המרחקים ןאומד את משפרת החוזרת ההתנסות. 

 ולגבי משתנה במקום מאשר יותר רבה בקלות נייחים חפצים ולגבי מוכר נתון במקום מרחקים דלאמו ןנית   

 .ניידים ואנשים חפצים
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 ילתלת־־מימד מימדי-מחד ':הפרק 
 (הנדסי גוף ,מישור ,קו)

 הקדמה

 וישר מישור .(ורוחב אורך ,למשל) ימדיםמ שני בעל "מרחב" הוא מישור .מישור יוצרים נפגשים קווים שני

 .(וגובה רוחב ,אורך ,למשל) מימדים שלושה ולו אותנו הסובב המרחב זהו .המרחב את מגדירים הנפגשים

 את מהווים הצורה את המקיפים קווים .הישר לקו הקטע ביו גבול מהוות הישר לע קטע המגדירות נקודות שתי

 .לחלל הגוף ןבי גבול מהווה הגוף את קיפההמ המעטפת .למישור הצורה ןבי הגבול

 הוא המוח .בלבד מימדים ינש במבט קולטת למעשה ןהעי .המימדים על עדהמי מלוא את ןתנו אינו החזותי החוש

 ,מימדיהם שלושת על גופים תפושל ההשלמה את לבצע ילמד שהמוח בכדי .ןמהעי המתקבלת התמונה את המשלים

 ררּוִכדב ,חפצים ביו המחבואים משחק ,בקוביות הבנייה :בדרך נעשית זו סותהתנ .להתנסות הצעירד היל זקוק

 .חפצים המנצלת תנועה ובכל כדור

 פעמים חלילה וחוזר מחדש ןובניית הקוביות נפילת עם רק ,דיותיממ-כדו בתחילה ןאות רואה בקוביות הנהבו הילד

 .השלישי המימד גם "נראה" ,ספור אין

 .נכונה תפיסה לבנות ,שונות תצפית מנקודות ולראייה ,המגע ,התנועה לחוש מאפשרת המרובה ההתנסות

 להתאזן בכדי רוחבו את ,עליו לעלות בכדי המכשול גובה את להעריך עליו ,מכשול מעל לעבור ילד ינסה באשר

 .טחהבבִ  ממנו לרדת בכדי עומקו ואת עליו

 אנו ,כלומר .ממלא שהגוף החלל את גם שבוןבח לקחת עלינו המרחב םע ובמפגש מימדים שלושה האדם לגוף גם

 .נוספים גופים המלא במרחב גופנו בעזרת וןכנ לפעול בכדי מימדים לתפיסת זקוקים

 כך-ואחר צורה ליצור הזדמנות נותנות ןה .למישור מהקו בהדרגתיות עוברות זה בנושא המוצעות ההתנסויות

 מספר בוחרים ולסיום גופים בונים ןמכ לאחר .ראח מישור ובכל הקרקע על מוגבל כמרחב לצורה מתייחסות

 .לתנועה המגרים הנדסיים גופים שהם ,מכשירים
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 למישור מקו

 :הנחיות

 .בעקלתון לך ;ישר בקו לך (1) 

 .ןעקלתו קו מציירים ןמכ ולאחר ביד ישר דמיוני קו מציירים (2)

  ובעונה תעב איברים ספרמב נסה ;אחת ובעונה תעב איברים במספר נסה ;אחרים יםדדבו באיברים גם סהנ     

 .שונים בכיוונים אחת     

 .חדה ,ישרה ,כהה זוויתב לשכב נסה? לקיר גופך ביו הזווית מהי .בקיר וגעותנ כשהרגליים ישר שכב( 3)

 :הבאות הזוויות את הגוף בכל חקה (4)

 

 

 

 

 

 "זג-זיג"ה משחק (5)
  אלכסוני ישר בקו להתקדם ממשיכים המתנועעים ,המילה את ממשיך אשהו ןזמ כל ,"גיז" קורה המנחה כאשר     

 יכול המנחה .ושמאלה המקדי אלכסוני ישר בקו מתקדמים ועעיםנהמת ,"זג" קורא המנחה כאשר .ימינה קדימה     

 .הילדים את לבלבל לנסות     

 .תרֹוספ   ,למשל ,כמו ,משמעות בעלות צורות בוחרים (6)

 ;הספרה של הצורה את בגוף צור ;ביד גדול פרהס צייר ;בהליכה רהִספה צורת צור     

 .9 דע 1-מ ברציפות אבל הקודמות ההנחיות כמו :"ךבגופ ספור" (7)

 .השני את משלים האחד כלומר ,ביחד אותו ומבצעת כולל מספר על מחליטה קבוצה (8)
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 מרחבב צורה תיריצ

  ילדים וקבוצת פתוחה ארוכה היימגו בעזרת

 (בצוות הבודלע םהמסוגלי לילדים דעמיו)

 .מחבריו דאח כמטר של במרחק ,ייהבגומז אוחד יל כל .1

 ;אותוו האריכ – בטור מדועי -    

 ;אותה האריכו – בשורה מדויע -    

 ;הישר הקו על ורשמלם ולהתקד נסו -    

 .איתו מתיישרים האחרים ,במרחב מקומו משנה חדהא -    

 ?נוצר המ .עהנגי כדי דע לזה זה םמתקרבי בקו הקיצוניים ,יהיומגב בידו אוחז דאח כל .2

 ;סגורה אותה השאירו אך ,הצורה את ובהרחי -    

 ;הצורה אתו צמצמ -    

 ;הצורה את לשנות בלי ודמהתק -    

 ;הצורה של תמידמ שינוי תוך ודמהתק -    

 ;הצורה לתוך כנסויה -    

 ;בצורה מתמיד שינוי ךתו תחליפו הצורה ןמ וצאו כנסויה -    

 ;תהנולש בלי הצורה את והורידו הרימו -    

 ;והקטנתה ההגדלת תוך הצורה את והורידו ומהרי -    

 ;הצורה תא לשנות בלי השונך בדר אחד כל מודהתק -    

 ?הצלחתם כיצד .כמקודם צורה על ומריםש אך ,החזקתו את משחרר אחד -    

  םפע בכל החליפו .לצאת לו מאפשרת הנאי הקבוצה אך ,ממנה לצאת ומנסה הצורה בתור נמצא "חררהמשו" -    

 ."משוחררה" את      

 .נייר על־גבי תהוא ומשרטטת תבנה צורה איזו מראש הטמחלי הקבוצה .3

  לצורה מצורה עיברו .נוספות צורות זו בדרך לנסות .שתוכננה הצורה את יהיהגומ עםליצור  מנסים כך אחר    

 .ברציפות    

 .האפשר ככל רבות צורות צרו אחת יהיגומב .4

 ?צורות אלו ,הצלחתם כמה    

 ?נעזרתם גוף חלקי באילו    

 .האפשר ככל רבות מצורות פסל ובנו יחד התקבצו ,קבוצות כמה ןישנ אם .5

  



61 
 

 מוגבל מרחב - צורהה

  החפצים מסגרת את להדהג תוך לחקות או יקעתלה ,'וכו בית חפצי ,גרוטאות ,עלים ,שונים חפצים לאסוף .1

 .סגורים מסלולים נוצרים .הרצפה על גיר בעזרת שבחרתם    

 

 

 

 

 

 

 .שלהם הציורים ןמ צורות ולהוציא ירווצ שכבר ציורים לקחת או לצייר לילדים לתת אפשר

 ;הצורה לאורך רוץ .א

 ;הצורה ךובתו לצורה מחוץ ,הצורה סביב רוץ .ב

 ?אחד בניתור הצורה למרכז להגיע הצלחת האם .הניתור צורת החלף .הצורה הקפת תוך הצ  וחּו פנימה רנת .ג

 ;לצורה מחוץ כשהן ךברגלי סביבה ובס ,הצורה בתוך ידיך קבע .ד

 ;הצורה בתוך כשרגליךך בידי הצורה סביב והתקדם הרגליים במקום הידיים מקום החלף .ה

  לגעת ובלי הצורה בגבולות לגעת בלי לשבת הצלחתם םהא .בתוכה איתך לשבת חבר והזמן הצורה בתוך שב .ו

 ?הפעם הצלחתם האם ,חבר עוד הזמינו ןכ אם? ינבש האחד   

  לפעול ונסו זוגבן  ןמזה .הצורה שבתוך המרחב כל את צלנ ךא ,מגבולותיה לצאת בלי הצורה וךתב להתנועע נסה .ז

 .מהצורה לצאת בלי יחד   

 :תוך' ז-'א סיונותיהנ את נסה .2

 ;אחת למסגרת צורות שתי צירוף (1)

 ;יותר קטנות למסגרות צורה חלוקת (2)

 .ותףשהמ בחלק ופעולות צורה לע צורה הנחת (3)

 .'וכו הדשא שטחמִ  ,הבתים בין השביל ,םהמשחקי מגרש :של הצורה על הסתכל בשכונתך מטייל אתה כאשר .3

 ;בריצה םלהקיפ הנס -    

 ;גבולםמ לצאת מבלי בתוכם רוץ -    

 ;הצורה מגבול לצאת ומבלי בשני האחד לגעת מבלי בחופשיות נועוו חברים הזמן -    

 .צורתם את צייר ,הביתה תחזור כאשר -    

 ?"מוגבל מרחב - צורהה"ו "במרחב צורה יצירת" ;"למישור מקו" :מהנושאים ללמוד ןנית מה

 הגוף חלקי :ןבי האפשריות ותוילזו לב תשומת. 

 מימדי-תלת הוא הגוף. 

 מורכבות צורות ביצירת גיוון מאפשרת בצוות העבוד. 

 התנועה של יהיאופ את קובע התנועה לרשות דהעומ המרחב אופי. 
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 קטן חלל ומתלע גדול חלל

 :המכשירים

 ;מ' 1½ באורך תדלגי

 .'מ 3 באורך דלגית

 בדלגית בניתור לשולטים דותעמיו 4-1 הנחיות :רהעה

 ?עמדו ,לך נוח באיזו .תלגיודה ןמ אחת בכל תרנ   (1)

 .דיךעצ לאורך לב שים .התקדמות תוך הדלגיות ןמ אחת בכל דלג   (2)

 :בזוגות

  אתה גם הצטרף? השנייה בדלגית גם זאת שותעל התוכל .אליך להצטרף חבר והזמן לך הנוחה בדלגית תרנ   (3)

 .הדלגיות בשתי אליו       

 ?לכם נוח דלגית באיזו .התקדמות תוך הדלגיות באחת יחד רונת   (4)

  יחד ךלחבר גם מקום יש האם .חלל כל בתוך לשבת נסה .חללים וצרווייש כך הרצפה לע הדלגיות את סדר   (5)

 .הדלגית ןמ לצאת ליבמ יחד ולקום לשבת תצליחו שמא? דלגית באיזו? איתך       

 .הגוף עהגי לפני לדלגית ברעמ ברצפה ותענוג כשהידיים ל"כנ המסודרות הדלגיות לעמ ברוע   (6)

 ?השנייה הדלגית םע ןסמתש החלל דרך גם בורעל התוכל .ךברח בורעי דרכו ,חלל ךוגופ לגיתד זרתעב ןסמ   (7)

 .הדלגית את תזרוק דרכם ,חללים בגופו ייצור חברך .עבאמצ אותה וקשור העארב פי אחת דלגית קפל   (8)

 .גופו בחלקי חברך שיצר בחלל בורעל צריכה תהחוזר הדלגית .להעמ מקופלת דלגית זרוק   (9)

 .חברך אל מקופלת דלגית תזרוק דרכו ,ךמגופ בחלק חלל ןסמ (10)

 .בגופו חברך שיוצר חללים דרך דלגית גדול ממרחק זרוק (11)

  ,גופו בכל בורעל ,גוף חלקי בירעלה השני יכול דרכם ,דלגית םע ביותר רב חללים מספר בגופו ייצור מכם מי (12)

 ?מקופלת דלגית לזרוק        

 ?הנושא ןמ ללמוד ניתן מה

 העתנו מגביל ןקט חלל. 

 גדול בחלל חבר םע הנועת מאותה שונה ןקט בחלל חבר םע העהתנו. 

 דרכו ברעלמ חפץ כיוון של הקושי דרגת את יםבעקו וגודלו מהחלל המרחק. 
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 ֵמימדית תלת בנייה

 .למגדל אותם להערים שניתן חפצים סףאו או (ילדים ןג של) לולותח קוביות בעזרת

  עמדות באילו .אפיים תבשכיב ,לקוביות מופנה הגב כאשר ,בישיבה ,בעמידה :שונות מוצא בעמדות מגדל הבנ .1

 ?ותנלב אפשר נוספות מוצא    

 ?אחרים חלקים בעזרת לבנות הניתן .הרגליים בעזרת מגדל לבנות נסה    

 .עצומות בעיניים שבנית מבנה לפרק נסה    

 .להפילו בלי ונממ ולצאת לתוכו כנסילה שתוכל מבנה בנה .2

 .מהם ולצאת שבתוכו החללים דרך כנסילה שתוכל מבנה בנה    

 .נכנסים אינם ואילו נכנסים גוף חלקי אילו סהנ ,בהם נכנסים גוף חלקי שרק חללים גם בנה    

 .שיתפרק מבלי עליו לטפס שתוכל מבנה בנה .3

 .ןונלתכ בהתאם לבנות מנסים ,מושלם ןנותכשה אחרי ורק מיבנה לשרטט אף ואולי ,ןכנלת סיםנמ .4

 :(ויותר שלושה) בקבוצה

 .שונים גוף איברי בעזרת הקוביות את הניחו ...כו'ו השני אחריו ,היקובי מניח האחד .מגדל ביחד ונב .5

 .("נר" או ראש מידתע ,גלגול תחילת של מצב) הפוך םכשגופכ ,יהיקוב-היקובי לפרק נסו    

 :הבאים במצבים אתם באשר שונים בניםמִ  בגופכם בנו .6

 ;הלאה וכך השלישי ליד שני ,השני ליד אחד .א    

 ;הלאה וכך בשלישי תומך שבי ,בשני תומך אחד .ב    

 ;השאר בכל תומך אחד .ג    

 ;באחד תומכים כולם .ד    

 .למבנה וחוזר הילדים ןבי מטייל ,מהמבנה יוצא אחד פעם בכל .ה    
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 לתנועה המגרה הנדסי גוף - המכשיר

 .התנועה אופי את לנו מכתיבות המכשיר תכונות

 כעזר מכשיר הבאנו בו מקום בכל .רבים נושאים להדגים בכדי שונות תכונות ליעב במכשירים השתמשנו כה דע

 להדגמת חזרתו וזווית הכדור קפיציות את ניצלנו כך .הנושא את ןולגוו להבהיר בכדי השונות תכונותיו את ניצלנו

 והישר הנוקשה המקל ,האישי המרחב טווח להדגמת הכדור גלגול ,מסלול לסימון המתפתל החבל ,ינהאלכסו הקו

 .'וכו עגולים מסלולים לשרטוט אליו מחובר ארוך שסרט המקל ,גבוהה גובה רמת לסימון

 אנו שאיתו המכשיר של המרחביות התכונות את ריךעלה היכולת .הנדסי גוףכ למכשיר מתייחסים אנו זה בפרק

 .במרחב מההתמצאות חלק היא םמתנועעי

 החבית תתגלגל ןלא ,אותו נדחוף כאשר לכדור יקרה ומה ,אותה נדחוף כאשר יהילקוב יקרה מה לצפות נדע ךכ

 .מכשיר םע פעולות כל במהלך הנשאלות ,נוספות ושאלות המכשיר לתוך כנסילה נוכל והאם תעצור והיכן

 :שיריםכמ של בזוגות בחרנו במרחב המכשיר של מקומו את להדגים בכדי

 שונה הגודל ,דומה הצורה     שימורים וקופסת חבית

 שונה הגודל ,דומה המבנה     ושקית שק

 שונה הצורה ,דומה הגודל       דורכ לעומת היקובי

 שימורים וקופסת ביתח

 :במרחב םתכונותיה

 ;חלל ובפנים גליל הצורה - גלילית תמעטפ .א

 ;סימטריות .ב

 ;(אליפסה או עיגול ,ןמלב) שונות צורות ייצור הכובד מרכז דרך ןשלה החתך .ג

 ;האורך מימד ,אחד במימד גלגול ועתנת ןלה יש כןול בקו המישור עם מפגש .ד

 .העיגול ובקוטר החלל בגודל הבדל ,כלומר .קטנה הקופסה ,גדולה החבית .ה

 ;הכיוונים מכל חלקה ,לולהח ,ריקה ,בינוני בגודל תהיה שימורים קופסת .ביתוח שימורים קופסת המתנועע ידל

 .לתוכה כנסילה מסוגל שילד כזו החבית

 .והתחושות הפעולות את השווה .בחבית ןכמ ולאחר בקופסה הנחייה לכ לנסות רצוי

 :תהנחיו

 תיחב      שימורים קופסת

 .חביתה את לגלג  (1)    .הקופסה את גלגל(  1)

 .לגולהגִ  כיוון ושנה תיהחב את גלגל  (2)  בכדי עשית מה .לגולהג ןכיוו שנה  (2)

 ?לגולגה כיוון את לשבות      

 ?הגיעה לאן .רב בכוח תיהחב את גלגל  (3) רב בכוח הקופסה את גלגל וחלק פתוח במרחב  (3)

 ?הגיעה ןלא      

 ,המתגלגלת החבית םע יחד התקדם  (4)  .הקופסה את לגלגל רבים אופנים מצא  (4)

 ?יתבהח על נשענת מגופך חלק באיזה              

 פעמים מספר סביבה רוץ ,החבית את גלגל  (5) פעמים מספר מעליה קפוץ ,הקופסה את גלגל  (5)

 .אל תיגע בחבית .הגלגול שטף תוך         אל תיגע בקופסה .הגלגול שטף תוך      

 .החבית לתוך גופך בכל היכנס  (6)  חלקים אילו .הקופסה לתוך גוף קיבחל היכנס  (6)

 ?נכנסו       
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 .בתוך החבית הנמצא ךבגופ תיהחב את גלגל  (7)          החלק בעזרת הרצפה על הקופסה את גלגל  (7) 

 .פנימה שהכנסת       

        חפצים אלו ,החבית לתוך פציםח הכנס ,במהירות ( 8)  אילו .הקופסה לתוך חפצים הכנס ,במהירות ( 8)

 ?כמה ,כנסתה        כמה? ,הכנסת חפצים      

 :זוג-ןב םע  (9)  :זוג-ןב םע ( 9)

 .לשני מהאחד החבית את גלגלו -         לשני אחדהמ הקופסה את גלגלו -       

 .במהירות נסו           .במהירות נסו         

 .שונים גוף יבאיבר חיפהד תוך יתבהח את גלגלו -     .שונים גוף יבאיבר דחיפה תוך הקופסה את גלגלו -       

 .החבית את הקולט האיבר גם הוא הדוחףהאיבר        .את הקופסה הקולט האיבר גם הוא הדוחף איברה         

 ?החבית עם או הקופסה עם - יותר מהיר הגלגול היה ןהיכ

 ?המכשירים בשני זהה היתה הדחיפה של הגובה רמת האם? פההדחי בשעת גופך היה גובה רמת באיזו

  החליפו .החבית תנועות את להפסיק בלי החבית לתוך להיכנס מנסה השני ,חבית מגלגל האחד :שחקו (10)

 .פקידיםת       

  ביתחל הקופסה את ומשחיל החבית אל מתקרב ,השימורים קופסת את אוחז ינהש ,חבית מגלגל חדהא :שחקו (11)

 .החבית תנועת את להפסיק מבלי       

 ושקית שק

 :במרחב יהםתכונות

 ;סימטרי לא ,מוגדרת צורה חסר .א

 ;מוגדרים לא חתכים .ב

 ;ביותר גדול המישור םע שלו המגע שטח .המישור צורת את מקבל .ג

 .בתוכו חלל וליצור לפותחו ןנית .ד

 .שותווהתח הפעולות השווה .בשקית ןמכ ולאחר בשק ההנחיי כל לנסות רצוי .מנייר ושקית מבד שק ועענהמת ליד

 :הנחיות

 שק      שקית

 .ליפול לו ןות למעלה השק את זרוק ( 1) .ליפול לה ןות למעלה השקית את זרוק ( 1)

 ?השק את בפה לנפח אפשר האם  (2)  .ליפול לה ןות השקית את נפח  (2)

 .השק לע והתקדם הרצפה על שק פרוס  (3)  לשים הצלחת האם .השקית לע עמוד  (3)

 ?היעליותר מכף רגל אחת        

  תפקידים לו חפש ,בו סהכהת ,עליו שכב ,כמרבד בשק השתמש  (4) כפריט בשקית להשתמש ןנית האם  (4)

 .נוספים          !נסה? איזה :לבוש      

 .בלבד רגליים בעזרת השק קפל(  5)  כפות בעזרת גבוה השקית את הרם ( 5)

 .הרגליים כפות על אותה והחזק הרגליים      

 :בזוגות     :בזוגות

  אותם והתאימו בשקית שניתנו המקבילים סיונותיהנ את נסו(  6)   מדי ,באוויר לרחף לשקית תנו ( 6)

 ?יותר קשה היה מה? יותר קל היה מה .לשק         שלא בכדי קלות בה טפחו פעם      

 .לרצפה תיפול      

 .לשני האחד ,השקית את מסרו -      

 .בידיים וקאוד לאו סונ -      
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  מנסה השני ,השק של אחד צד ידיו שתיב אוחז אחד  (7)   מנסה השני ,בשקית טופח אחדה ( 7)

  .מתחמק ןכשהראשו ,השק על ךלדרו         .מתחמק כשהראשון ,השקית את לחטוף       

 .מהרצפה השק את מרימים יןא          .השקית את אוחזים ןאי       

 .שונות צורות בו וצור לשק גופך בכל היכנס ( 8) .צורות שונות בשקית רווצ לשקית די כף הכנס ( 8)

 מחוץ וחלק השקך בתו גופך כשחלק להתקדם נסה(  9) .ונסה להתקדם רבות לשקיות גוף חלקי הכנס ( 9)

 .לשק              

 .השק בתוך ךגופ כשכל להתקדם נסה (10)       

 .ידיים עזרת ללא מהשק וצא היכנס( 11) .ללא עזרת ידיים ,שונים גוף בחלקי שקית החזק (11)

 :בקבוצה      :בקבוצה

 :ומוציאים( מכניסים חפץ לתוך השק 12)   .השקית לתוך חפץ מכניס אחד (12)

 .קבוצהב תיאום ותוך ,במהירות ,בידיים .א           ,החפץ מהן לנחש צריכים האחרים       

 .בלבד רגליים בעזרת.ב           .לשקית מחוץ מישוש בעזרת       

  המחצית ,לשק אחר כל בכנסים הילדים מחצית (13)       

 .שבשק הילד מי לזהות צריכה השנייה               

   לשק להיכנס ,השק על חיה של דמות לצייר ןנית( 14)   ,השקית על דמות לצייר ןנית (14)

 .החיה את ולהציג         .שעל השקית הדמות את ולשחק יד כף להכניס       

 וכדור היקובי

 :היהקובי של המרחביות התכונות

 ;סימטרית .א

 ;מרובע יוצר חתך כל .ב

 ;שונים םובעירמ ייצור הכובד מרכז דרך חתך .ג

 .כוח שקעתה דורשת והנעתו יציב הוא ןולכ רב ךוכלחי גורם במישור הנוגע משטח .ד

 :דורהכ של המרחביות התכונות

 ;והרמוני סימטרי .א

 ;מעגל יוצר שלו חתך כל .ב

 .זהה בקוטר עיגול ייצור הכובד מרכז דרך שיעבור שלו ךחת כל .ג

 .הכיוונים בכל גלגול תעתנו אפשרית ןולכ אחת היא המישור עם המגע נקודת .ד

 פעולותה את השווה .בכדור ןמכ ולאחר היבקובי תחילה הנחייה כל לנסות רצוי .וכדור יהיקוב המתנועע ליד

 .והתחושות

 :הנחיות

 כדור      קובייה

 את דחוף ,יהיהקוב את להזיז בכדי הנדרש במאמץ  (1) המאמץ את רק להשקיע נסו .יהיהקוב את דחפו ( 1)

 קרה? מה .ורכדה        .ממקומה יהיהקוב את להזיז כדי ההכרחי 

 ?קרה מה - בכדור נסה ( 2)   .היהקובי את בכוח ודחוף נסה ( 2)

 .שונים גוף בחלקי דחוף(  3)   .שונים גוף בחלקי דחוף ( 3)

 הכדור את תפוס .ריק אל בכוח ,באלכסון כדור גלגל  (4)  מדחיפה אל הקיר? יהיהקוב תחזור האם ( 4)

 ?הכדור חוזר זווית באיזו ,לב שים ,חזרתו בדרך              

 .בכדור נסה ( 5)   .יהיקוב עם" לקמח" שחק ( 5)
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 :בזוגות      :בזוגות

  נוח ךכ כל הכדור עדומ חשבת םהא .כדור מסור ( 6)  .ם כדורשמוסרי בפי יהיקוב מסור ( 6)

 ?לתפיסה         ?לתופסה נוח היה לא מדוע? חשת כיצד       

 .ברצפה מגע אלל הכדור לע לשכב נסה  (7)  .ברצפה תיגע ואל יהיהקוב על שכב ( 7)

  נסה ,מלבנית יהיהקוב אם .היהקובי על מודע ( 8)

 .הצרים החלקים על לעמוד גם       

  קדימה הכדור את גלגל .סיבובית תנועה בכדור בצע ( 9) היכן המקום הנוח .סיבובית תנועה יהיבקוב בצע ( 9)

 .סיבובית ועהנת תוך        חשבת על הפינות? האם? ביותר      

 :יהיוהקוב הכדור ביו פעולה שיתוף

 .מהכשירים אחד כל לתפקידי לב שים

  החלקים לע גם לעמוד נסה .'וכו לגוף מסביב גלגל ,כדרר ,באוויר אותו זרוק ,בכדור שחק ,היהקובי על עמוד (10)

 .יהיהקוב של הצרים       

 .הרגליים תפקידי החלף .הרגל כףב הכדור את לגלג .ורדהכ על ובשנייה יהיהקוב על אחת ברגל מודע (11)

 .הייובהק אתהפיל ל או להזיז ונסה ורכדה את לגלג .החזק כדור ביד והתרחק ,הצר החלק על יהיקוב מדעה (12)

 ?הנושאן מ ללמוד ןנית מה

 ואיכותה הנועהת סוגעל  העהשפ המכשיר ללגוד. 

 השפעה על התנועה ,ירכשהמ עשוי ונממ לחומר. 

 נועהתה אופי על עהפהש המכשיר בנהמל. 

 הנגיווו התנועה מהירות את קובעת המכשיר של ניידותו. 
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 מהמרחב הזמן מימד הפרדת ':ופרק 

 הקדמה

 המרחב מימדי זהים הילדים בתפיסת .בזמן גם תעמתבצ במרחב תהמתבצע העתנו כל .במרחב מימד הוא גם הזמן

 קצרה גם תהיה בהכרח קצרה רךבד והתקדמות רב ןזמ ךתאר בהכרח ארוכה בדרך שהתקדמות ,להם נדמה .ןוהזמ

 .בזמן

 ,למשל .הקשר היא המהירות ,רכיע-חד ואינ הקשר אך ,ווברעל הדרוש והזמן מסלול אורך ביו קשר יש ,שהעלמ

 מסלולים בורעל ןנית ןוכ ,שונה ןבזמ זהים מסלולים בורלע ןנית ,זהה בזמן קצרה ודרך ארוכה דרך בורעל ניתן

 עעהמתנו את יאלצו יקוליםע ותוספת המסלול בכיוון שינוי גם .למהירות בהתאם לוהכ - הנשו או זהה בזמן שונים

 .הישר למסלול ביחס המהירות את להאט

 והיחסים המסלול נתבלה ,כלומר .ןבזמ ושליטה במרחב להתמצאות הילד זקוק ,הזמן מימד ייחוד את לחוש בכדי

 .המהירות של ותעהמשמ ולהבנת יםנשתהמ

 .לבודדו וליכולת המרחב בתוך הזמן מימד לקיום לב תשומת להסב מטרתו שלפנינו הנושא
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 וזמן מרחב ביו קשר

 :מכשירים

 .חבל כל' מ 4 - חבלים ;צרע-ןועש

 .וזמן מרחב ביו הקשר את מסמל (יגיטליד הלא) הישן ןועהש

 ;בורעל המחוגים שצריכים המסלול שהוא ,גלעמ ןועבש

 

 

 

 

 

 

 .שווים מרחקיםב ספרות שרהע-שתיםל מחולק המעגל 

 

 

 

 

 

 שווה בזמן שווים מרחקים מחברים ןועהש מחוגי ;בדקות המרחק את מסמליםה ,קווים העארב פרהלס פרהסִ  ביו

 .העהש את קוראים אנו במרחב המחוגים מצב פי לעו
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 :הנחיות

 :למשל .שונות בצורות הארץ על חבליםאת ה הניחו .1

 

 

 

 

  זהה צעדים מספר ללכת ןנית האס .זהה צעדים אורך על שמור .םהצעדי רתספי תוך חבל כל רךלאו ךל .א 

 ?חבל כל לאורך           

  ואורך אחיד קצב על לשמור מצליחים אם (עצר-ןבשעו) חבל כל לאורך למעבר הדרוש הזמן את מדוד .ב 

 .זהים יהיו הזמנים ,זהה צעדים          

 מה .מסלול כל ןזמ עצר-שעון בעזרת בדוק .החבלים ,ממסלול דאח כל על שונים התקדמות באופני בחר .ג 

 ?הזמן שונה עודמ ?קרה    

  .'א מנקודה קבוע במרחק 'ב הונקוד תעמוד עליה 'א נקודה :בחדר נקודות בשתי בחר .2

 :'ב לנקודה' א מנקודה בורע    

 ;ביותר הקצרה בדרך .א 

 ;ביותר הארוכה בדרך .ב 

 ;גדולה מהירותב ביותר הקצרה בדרך .ג 

 .גדולה במהירות ביותר הארוכה בדרך .ד 

 ?'ד-ב או' ג-ב? קודם תגיע מתי    

 ;איטי בקצב ביותר הקצרה בדרך .ה 

 .מהיר בקצב ביותר הארוכה בדרך .ו 

 ?'ו-ב או 'ה-ב? דםקו תגיע מתי     

3.   

 

 

 

 ?ותשעל הםיעל מה' ג ודהלנק חדי להגיע םירוצ שניהם .ילד עומד' ב בנקודהד ולי עומד' א בנקודה

 .בריכות שש לאורך שחייה :למשל .קבוע התקדמות מסלול לעצמך בחר .4

 .ןזמד ומדו המרחק את השח .נוחה לשחייה לך הנחוץ ןהזמ תא מראש להעריך נסה .א 

 .ןזמ בפחות מרחק אותו החש .ב 

 .בריכות שש ששחית בזמן יותר קצר מרחק החש .ג 

 .דקות חמש במשך ריצה :למשל .צהלרי ןזמ יחידת לע החלט .5

 ?הזמן את נכונה תדאמ האם .דקות חמש תקציב מסלול כשלכל שונה באורך מסלולים רוץ    


