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 רציונאל. א
אחראית לכך שכל היא ההגננת  ,לפי תכנית הלימודים בחינוך גופני לגן הילדים של משרד החינוך

שילוב תנועה "של  התכנית רואה בגננת אחראית להשגת שש המטרות. ילד יתנועע כשעה ביום
על הגננת לעקוב אחר ההתקדמות של , כמו כן. שהן מטרות הליבה" בסביבה הפיסית והחברתית

 .הילדים ולתכנן עבורם את תהליכי הלמידה בתחום זה
נושאי הקורס צמודים למטרות . הלימודים למימוש תכנית קורס זה בא לתת כלים ראשוניים

לקיחת אחריות  ;ללהמחיבור תנועה וה; קבוצתי-נועתישחק התמב  : תכנית הלימודים ועוסקות
  .שכלול התנועות הבסיסיותס ההערכה העצמית ליכולת התנועה וביסו; לבטיחות

 
 יעדיםה. ב
 הכרות עם התכנים של תכנית הלימודים בחינוך גופני לגן הילדים 

 הכרות עם הדרכים לחינוך גופני בגן הילדים. 
 
 תכנית הלימודים. ג
 

 הערות הלימוד נושאי עורש
, עם הלומדים הכרות, ודרישותיו מבנה הקורס 1

 חשיבות החינוך הגופני בגיל הרך
 

הכרות ראשונית עם תכנית הלימודים לחינוך גופני   0
 בגיל הרך

פרקי התכנית ילוו אותנו לכל 
 .אורך הקורס

 :בגן הילדים קבוצתי-המשחק התנועתי 0-3
, חקיםבחירת מש, הכנסת חוקים, הוראותמתן 

 .משחקפיתוח 

קריאת פרק : יםהכנה לשיעור. 1
 .המשחק בתכנית הלימודים

הווים  שני שיעורים אלו. 0
משחק  עיוצלאחר מכן . מבוא

חדש בכל סוף שיעור כדי 
 .להעשיר את אוצר השחקים

המדרג והמגוון הכרות עם : התנועות הבסיסיות 4-6
 שלהם 

 

קריאת : הכנה לשיעורים. 1
 .לימודיםבתכנית ה 1מטרה 

0 . 
התצפית והמעקב אחר התנועה של הילדים כבסיס  5-10

 למתן הזדמנויות תנועה
רגול הבהרת העקרונות ות. 1
 סרטיםעזרת צפית בת
פיתוח תצפיות ותרגולן בגן . 0

 .הילדים
הקבוע : החצר –בניית סביבה מעודדת תנועה  13-16

 .והמשתנה
 שמירה על בטיחות וחינוך הילדים לקחת אחריות

 .לבטיחותם

הצגת חצרות בעלות אופי . 1
שונה וניתוח יתרונותיהם 

 .וחסרונותיהם
התרגול יעשה בשיתוף פעולה . 0

 עם המדריכות הפדגוגיות
ביקור בחצרות של גני : כלוליו

ניתוח אפשרויות התנועה , ילדים
 .ופיתוח החצר הקיימת, בחצר

 תכנים ודרכים –בניית מרכז תנועה  15-01
 

בשיתוף פעולה עם  התרגול יעשה
וכלול  המדריכות הפדגוגיות

ביוקר במרכזי תנועה בגנים 
וניתוח היתרונות של כל אחד 

 .מהם
 מתן הוראות לתנועה במפגשים ובמעברים 00-07

 איך מאפשרים לילדים להיות יצירתיים בתנועה
 איך מטפחים הערכה עצמית חיובית בתנועה

 

 .עיון בחומרי הדרכה לגננת



תפקידו וכיצד  –הדימוי המנטאלי של התנועה  07-06
 משמעות ודרכים –עיכוב תנועה . מעודדים אותו

הצגת מחקרים על הקשר בין 
 .תנועה ומוכנות לכיתה א

שילוב תנועה והמללה לשיפור התנועה ולשיפור  05-00
 .ההמללה

 .סיפור בתנועה

 

 הצגת עבודות וסיכום 02-32
 

 

 
 ההוראה כידר .ג

  ושיעורי תיאוריה עורי תנועה פעיליםשישילוב של 

  ובניית החינוך הגופני בגן לפי עקרונות תכנית הלימודים( או מספר גנים)אימוץ גן. 

 שיתוף פעולה עם ההדרכה הפדגוגית בכלל . יישום הנלמד בגן וניתוחו בשיעורים
 .וההתנסות בגן בפרט

 תנועה מותאמת הקמת סביבה מעודדת , תצפית ומעקב אחר הילדים: בניית פרויקט
מעקב אחר פעילות הילדים בסביבה והסקת מסקנות לבניית סביבה , לצורכי הילדים

 .מעודדת תנועה עתידית

 שימוש באתר מלווה במופתנט . 
 
 

 
 חובות התלמיד .ד
  להופיע בתלבושת נוחה לפעילות גופנית. 
  ולקרוא את חומר הקריאה הנדרש שיעוריםכל הלהשתתף באופן פעיל ב. 

  לאתר הקורס במופתנט ולמלא אחר המטלות שבתוכולהצטרף. 

  לבצע פרוייקט ולתעד אותו. 
 
 

 מרכיבי הציון.  ה
 מטלות משיעור לשיעור 72%
 הפרויקט 72%

 
 רשימת מקורות .ו
 

 ".אח"הוצאת  ,המשחק בחוץ בגיל הרך ,(0220) .ה, בילטון
 

 של מיומנויות גופניות  ניתוח איכותי והעשרה, התפתחות ,(1226) .א, עוגב-יזדי. י ,לידור
 .מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט -ש עמנואל גיל "הוצאת ספרים ע, בסיסיות 
 

 בשיתוף , מ"מוציאים לאור בע, ריקובר'צ, משחקים לגיל הרך -הילד המשחק , (1222) .א ,ליפצין
 .מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט, ש עמנואל גיל"עם הוצאת ספרים ע 
 

 .הוצאת ברקאי ספרים וסמינר הקיבוצים .התפתחות הילד בגיל הרך ,(0224) .מ, רצון
 

 ".אח"הוצאת . תנועת הגוף ותרומתה ללמידה –נעים ולומדים , (0226. )א, שובל
 

 המכון לקידום האינטגרציה החברתית  ,בר אילן   ,מעגלי תנועה ,(1202). ר, ארי-ובן '.שובל א
 .במערכת החינוך 
 

  ,בר אילן   ,קידום קריאה בקבוצות שיתופיות באמצעות תנועה –. ת.ש.גוני ק ,(1221) .שובל א
 .המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך 
 

 תכנית הלימודים בחינוך גופני לגן הילדים בחינוך המלכתי (. 0225. )משרד החינוך והתרבות
 .מעלות: תל אביב. דתי-והמלכתי 


