
 מושגים הקשורים לתנועה

 ר אלה שובל"ד



 רשימה

 (Motor-Ability) יכולת גופנית

   Physical Fitness)) כושר גופני

   Motor Skill)) מיומנות מוטורית

   Physical Activity)) פעילות גופנית

 ((Motor Coordination   קואורדינציה מוטורית

 ((Movement תנועה

 



 (Motor-Ability)יכולת גופנית 

 

היא מושג המבטא את הפוטנציאל הפיזי של האדם  

 :  ללימוד תנועות חדשות

 ,  (גבוה או נמוך, רזה, שמן)מבנה הגוף 

תפיסה  , תפיסה חזותית)נתונים תפיסתיים 

 ,  ('תפיסה קינסתטית וכו, שמיעתית

 הלב והנשימה  , נתונים ממערכת השלד והשרירים

 .התנסות תנועתית קודמת



 דוגמה -יכולת גופנית 

 

 ?מהי היכולת הגופנית הנחוצה לניתור ברגל אחת

 :מבנה הגוף

 :נתונים תפיסתיים

 :  נתונים ממערכת השלד והשרירים

 :התנסות תנועתית קודמת

 



 הקשר לתנועה –יכולת גופנית 

 

 .התנסות בתנועה משפרת את היכולת הגופנית

 

 

 .היכולת הגופנית מאפשרת התנסות בתנועה חדשה



 Physical Fitness)) כושר גופני

 

הפוטנציאל הפיזי של האדם המאפשר לו לבצע 
 .  בהצלחה תנועה המוכרת לו

,  הרכיבים המרכזיים של כושר גופני הם סיבולת
המאפיין הבולט שלו הוא יכולת  . כוח וגמישות

 .  השינוי

שיפור הכושר הגופני מתרחש בעקבות ביצוע 
ואילו ירידה בכושר , פעילות גופנית מתאימה

 .  ביצוע פעילות גופנית-הגופני מתרחשת עקב אי



 דוגמה -כושר גופני 

  3מהו הכושר הגופני הנחוץ לנתר בדלגית במשך 

 :דקות ברציפות

 

 :רכיב מרכזי

 

 :הפעילות הנחוצה

 



 הקשר לתנועה –כושר גופני 

 

תנועת הגוף הנעשית במינונים נכונים משפרת את  

 .הכושר הגופני

 

הכושר הגופני מאפשר את היכולת להתמיד בתנועת 

 .הגוף ולשפרה

 



  Motor Skill)) מיומנות מוטורית

יכולת ביצוע של צירוף תנועות מוגדר היטב החוזר  
 על עצמו

כל התנועות של המיומנות חוזרות  : מיומנות סגורה
 על עצמן

חלק מהמיומנויות פתוח לקבלת : מיומנות סגורה
החלטות בזמן הביצוע כדי להתאים את התנועה  

 לתנאי הסביבה  

שליטה במיומנות מוטורית פירושה שניתן לחזור  
 .  בקלות על התנועות הזהות



 דוגמה -מיומנות מוטורית 

לתפוס כדור הנזרק ממקום קבוע : מיומנות סגורה

 .בעוצמה קבועה

מסירת כדור מדויקת לחבר רץ בעת : מיומנות פתוחה

 .משחק בכדור

 

 ?מתי נאמר שהילד שולט במיומנות המוטורית



 קשר לתנועה –מיומנות מוטורית 

 

חזרה על תנועת גוף ספציפית הופכת את התנועה  

 .למיומנות היכולה להתבצע באופן אוטומטי

 

 

מאפשרת ביצוע  , כיוון שהפכה לאוטומטית, המיומנות

 .תנועות חדשות על בסיסה



 Physical Activity)) פעילות גופנית

 . מושג כללי –סוג של פעילות חיצונית מעשית 

 

ביצוע תרגילים או משחקים הכרוכים במאמץ של  

 .  הדם והנשימה, מערכות השרירים

 

המושג קשור פעמים רבות לתכנית אימונים  

 .מסודרת



 דוגמה -פעילות גופנית 

 

 "עשיתי אתמול פעילות גופנית"



 קשר לתנועה –פעילות גופנית 

תנועת הגוף היא השומרת על תקינות המערכות 

הפיזיות של הגוף ומפתחת את יכולתן ובכך  

 .מאפשרת פעילות גופנית

 

פעילות גופנית מאפשרת שמירה על מערכות הגוף  

 .כדי שיתפקדו כהלכה ויאפשרו תנועת גוף תקינה

 



   קואורדינציה מוטורית

Motor Coordination 

קואורדינציה בהקשר של תנועת הגוף היא התפקוד ההרמוני  

של איברי גוף שונים המתמקדים במטרה אחת כדי  

 .  להגיע לתוצאות היעילות ביותר

 

 :  ניתן לחלק את הקואורדינציה של תנועת הגוף לשני סוגים

כלומר תיאום הנעשה בתוך , תיאום בין מערכות שרירים1)

 (.תפיסת התנועה)הקינסתזיה 

 .  תיאום בין הקינסתזיה לבין מערכות תפיסה אחרות2)



 דוגמה -קואורדינציה מוטורית 

 הפגשת כף יד וכף רגל בעיניים עצומות

 :  היא בעיקרה 

 

 קליעה למטרה בחץ וקשת 

 :היא בעיקרה



 קשר לתנועה –קואורדינציה מוטורית 

היא הפעולה שהיכולת הקואורדינטיבית   –התנועה 

אפשרה והיא גם מפתחת את הקואורדינציה  

 .המוטורית

 

היא תיאור של התנועה    -הקואורדינציה המוטורית 

 .מנקודת המבט העצבית



  (Body movement) תנועת הגוף

תנועת הגוף היא הזזת איברי הגוף או הזזת הגוף  

 .  כולו

 

להזזה זו תפקיד משמעותי בהתפתחות האדם  

 .  בכל התחומים ובטיפוח בריאותו

 

תנועה  : ניתן לחלק את התנועה לשלושה סוגים

 תנועה מושכלתותנועה שבדרך אגב  ,לשמה



 תנועה לשמה

תנועה שבה מטרת הלימוד היא שיפור ושכלול התנועה  

 .  עצמה

 :לשיפור ושכלול התנועה יש כיוונים רבים

 ,  שמירת התקינות של פעילות הגוף

 ,  ניצול היכולת הגופנית

 ,  פיתוח הכושר הגופני

 לימוד מיומנויות מוטוריות חדשות  

 .שכלול מיומנויות קיימות ושכלול התפיסה הקינסתטית



 תנועה בדרך אגב

 

תנועה הנעשית אוטומטית ללא תפקיד משמעותי  

 .  במהלכי הלימוד

 

מיועד לביצוע משימות למידה שאינן קשורות לתנועה  

 .  עצמה



 תנועה מושכלת

 

תנועה המשרתת את תהליך הלימוד העיוני ונעשית 

 . כחלק מפעילות

 

,  התנועה המושכלת מהווה דרך להמחשת הרעיון

 .להבעתו וליישומו, לבירורו

 התנועה המושכלת תעמוד במרכז הקורס         



 למידה עיונית

שינוי והתפתחות בחשיבה ובידע בתחומים  

 .  המילוליים הנלמדים בבית הספר

,  גיאוגרפיה, היסטוריה, לימודי שפה: דוגמאות

ביולוגיה  , לימודי מדע כמו פיזיקה, תנך, ספרות

 .וכימיה

אך ההסברים  , במתמטיקה השפה היא מספרית

בדרך  , לתהליכים הלוגיים של המתמטיקה ניתנים

 .  באופן מילולי, כלל



 שאלת הקורס

כיצד אופני חשיבה ותפקוד לא  

מילוליים של תנועת הגוף  

מסייעים לפתח דרכי חשיבה 

 ?ותפקוד מילוליים



 התהליך שנעבור בקורס

 ?מדוע לא נכון לומר שיש קשר בין תנועה ללמידה1.

 

 .הסבר הקשר באמצעות תיאורית עיבוד המידע2.

 

 .הסבר הקשר באמצעות תיאורית התיווך החברתי3.

 

 ?מדוע תנועה יכולה לאפשר למידה ובאלו תנאים4.


