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 המטרות  א. 

  של ילדיםלהתפתחות קוגניטיבית יות הקושרות תנועה עם תיאורהכרות. 
  בתחום הקוגניטיבי רכישת כלים למתן פעילויות תנועה המסייעות להתפתחות ילדים. 

 
 
 תכנית הלימודים .ב
 

 והערות מקורות נושאי הלימוד מפגש
 הסבר על מבנה הקורס  1

 הצגת הנושא.
הקדמה: על הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה בהכשרה 

 להוראה

 

אקדמי והדגמת אופן  ההוראה שלו באמצעות  יעדבחירת  2-4
 תנועה

קבוצה בוחרת 
חומר לימוד 

 ומציעה
דרכים ללמדו 

 בתנועה.
 להגיש מודפס.

מדוע לצפות לתרומה של תנועת הגוף להתפתחות קוגניטיבית  5
 .הצבת שאלות –

 1בוחן 

 "נעים ולומדים"
 108 -91עמ 

כת עיבוד מידע ללמידה התרומה של תנועת הגוף כמער 6-7
  .קוגניטיבית

 2בוחן 

 "נעים ולומדים"
109- 137 

 בדיקת אופן ההוראה המשתמע מהנלמד עד כאן 8
 

שיפור התרגיל 
הקודם או התחלה 

 ביחידים –מחדש 
התרומה של התנועה כהתנהגות בתוך הסביבה ללמידה  9-10

  .הקוגניטיבית
 3בוחן 

 "נעים ולומדים"
138- 170 

 אופן ההוראה המשתמע מהנלמד עד כאן בדיקת 11
 

שיפור התרגיל 
הקודם או התחלה 

 ביחידים –מחדש 
תיאורית ריבוי האינטליגנציות ושילוב התנועה בחיי היום  12

 יום של המוסד החינוכי
 .4בוחן 

 "נעים ולומדים"
175- 201 

 ניתוח חומרי לימוד קיימים 13
 

 

 כתיבת יחידת הוראה מלאה ליעד אקדמי  14
 

 

 הקורססיכום  15
 

 

 



 2 

 דרך ההוראה ג.

 פרקים וקיום בוחן בסוף כל פרק. 4חלוקת החומר ל  –קריאה בבית 

 תקשורת לכתיבת העבודה באמצעות אתר קורס.

 .פנים אל פנים ובאמצעות אתר הקורסמפגשים אישיים 

 
   חובות התלמיד ד.
 השתתפות פעילה בשיעורים בשאלות ובהתנסויות בתנועה 
 מי שנעדר משיעור יעשה מועד ב' במפגש האחרון של הקורס( השתתפות בכל הבחנים(. 
 הגשת יחידת הוראה ליעד עיוני. 

 
 

 זכויות התלמידה.  
 לפגוש את המורה לפחות פעם אחת בסימסטר. 
 .)לקבל לפחות תיקון אחד ליחידת ההוראה )אם הגיש/ה אותה בזמן 

 

 
 מרכיבי הציון.  ו

 .נקודות כל בוחן( 15) בחנים  4                60%
 .יחידת הוראה                40%

 
 :לידיעתכם

  
עפ"י החלטת הועדה האקדמית, ההערכה בקורס תתבצע עפ"י הישגי הסטודנט/ית וכן 

דירוגו/ה ביחס לשאר הסטודנטים בקורס. בכל מקרה, שיעור התלמידים שיקבלו  עפ"י
מכלל תלמידי הקורס, ושיעורם  30%יהיה עד ומעלה(  80הערכה של "טוב" ומעלה )ציון 

 מכלל תלמידי הקורס. 12%ומעלה( יהיה עד  90של אלה שיקבלו ציון "טוב מאד" )
 
 
   רשימת מקורות .ז
 

 קריאת חובה
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