
הדרכים שבהן תנועת הגוף יכולה  

 להשפיע על הלמידה העיונית

  (א)על פי תיאורית עיבוד המידע 

 ר אלה שובל"ד



 חזרה על השיעור הקודם

 ?אילו נתונים נותנת לנו התפיסה הקינסתטית

 

 .התנועה כוללת תפיסה ותגובה בעת ובעונה אחת

 .בכך התפיסה מקבלת משוב על נכונותה

 

 



 תפקיד הדימוי המנטאלי בלמידה

הדימוי המנטלי מאפשר את המעבר מעיבוד מידע 
המבוסס על קשר ישיר עם המציאות לעיבוד מידע 

 . המשוחרר מהתלות במציאות

 

הדימוי המנטלי מהווה בסיס נתונים כשהוא משחזר 
ויחד עם זאת הוא משמש  , את המציאות כפי שהיא

לשם יצירת בסיס נתונים חדש כשהוא יוצר מציאות 
 .דימויית חדשה

  Ozel, Larue & Molinaro, 2002).) 



 הדימוי המנטאלי של הגוף

השימור של המידע התפיסתי על הגוף ועל הסביבה   
 . שהגוף בא ִאתה במגע

המידע השמור הזה מבוסס על כלל ההתנסויות שהיו  
  .לפרט בתנועה

הכרת חלקי הגוף  , למשל, המידע ביחס לגוף כולל
המתנועעים ואופן תנועתם והכרת מצבים שהגוף נמצא  

,  המידע ביחס לסביבה נוגע למיקומם של חפצים. בהם
למהירות תנועתם ולכל פרט , לנוקשותם, לצורתם, לגודלם

אחר שהתגלה בזמן הפעלת חפצים ונשמר כנתון לשימוש  
 .מאוחר יותר



 הדימוי המנטאלי של הגוף

השימור של המידע התפיסתי על הגוף ועל הסביבה   
 . שהגוף בא ִאתה במגע

המידע השמור הזה מבוסס על כלל ההתנסויות שהיו  
  .לפרט בתנועה

הכרת חלקי הגוף  , למשל, המידע ביחס לגוף כולל
המתנועעים ואופן תנועתם והכרת מצבים שהגוף נמצא  

,  המידע ביחס לסביבה נוגע למיקומם של חפצים. בהם
למהירות תנועתם ולכל פרט , לנוקשותם, לצורתם, לגודלם

אחר שהתגלה בזמן הפעלת חפצים ונשמר כנתון לשימוש  
 .מאוחר יותר



 ייחודו של הדימוי המנטאלי של התנועה

ניתן בעזרתו לקשר מידע דימויי לאופן שבו נרכש  

  .מידע זה

 

יחד עם הנתון על משקלו של חפץ נשמר גם  , למשל

הזזה של החפץ   -האופן שבו נודע לנו משקלו 

  ממקום למקום



 

הדרכים שבהן תנועת הגוף יכולה להשפיע  

 על הלמידה העיונית

 ;איסוף מידע קינסתטי1. 

  

 ;יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב התנועה של הגוף. 2

 

 ;  חידוש מערכות התפיסה במהלך לימוד מתמשך. 3

 

 ;  סיפוק אמצעי לימוד לניסוי וטעייה. 4

 

 .סיוע במעבר מידע אינטואיטיבי לידע פורמאלי. 5



 (א)איסוף מידע קינסתטי . 1

התפיסה הקינסתטית מספקת מידע ייחודי •

 .ובלעדי על הגוף הפרטי של הלומד

 

התפיסה הקינסתטית מספקת ללומדים מידע •

 .ייחודי על הסביבה הפיזית

 

התפיסה הקינסתטית מספקת ללומדים מידע •

  .המשלים מידע מחושים אחרים



 (ב)איסוף מידע קינסתטי . 1

הקשר בין התפיסה והתגובה מאפשר תנועה  

 .הלומדת מתוך עצמה

 

הדימוי המנטלי של הגוף מקשר מידע דימויי 

   .לאופן שבו נרכש מידע זה

 

   .המידע הקינסתטי מאפשר המללה

 



 

 

יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

   (א)התנועה של הגוף 

ולכן לעכב  , תנועת הגוף היא חלק מהקיום של הגוף החי 

 .  תנועה אין פירושו היעדר תנועה אלא שליטה בתנועה

 

בעיכוב תנועה נפסקת פעולת הגוף שבה פועלים התפיסה  

הקינסתטית והתגובה התנועתית ובמקומם מתבצעת  

פעולת חשיבה הממשיכה את דימוי התנועה שנעצרה  

 .  ושוקלת כיצד להמשיך אותה



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

 (ב)התנועה של הגוף 

עיכוב תנועה יוצר את המעבר מתנועה שהיא  

התבטאות מוטורית גלויה אל דימוי וחשיבה שהם  

ואין  , היא פנימית, התבטאות שאין לה ממד פיזי

 .לה תפיסה בזמן אמת

 

התרומה של התנועה ללמידה העיונית נובעת מכך  

שכדי לעכב תנועה וליצור את ההזדמנות  

 .לדימויים ולהחלטות צריך קודם להתנועע



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

 (ג)התנועה של הגוף 

היכולת לעכב תנועה היא מורכבת ונלמדת  

 .בהדרגתיות תוך התפתחות הלימוד המוטורי

 

ההדרגתיות ביכולת לעכב תנועה מתבטאת בשני   

 .  מישורים

 המניע לתנועה  . א

 מורכבות התנועה. ב



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

 (ד)התנועה של הגוף 

, אין למעשה תהליכי בחירה, כאשר התנועה נובעת מצורך
ולא מתרחשים , בדרך אגב, התנועה היא אוטומטית

 .  תהליכים של עיכוב

 

אם , כאשר התנועה נובעת מקבלת הוראות לתנועה
היא  , ההוראות כוללות הזדמנות לתנועה ולעיכובה

 .  תורמת ללמידה

 

תהליכי , כאשר התנועה נובעת מתוך החלטות פנימיות
התנועה מכילים תהליכים של עיכוב תנועה בכל פעם 
שהלומד צריך לקבל החלטות חדשות ביחס להמשך  

  .התנועה



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

 (ה)התנועה של הגוף 

ההדרגתיות ביכולת לעכב תנועה מתבטאת בשני 

 :מישורים

 

 המניע לתנועה  (1)

 .  מורכבות התנועה(2)



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב  . 2

 (ו)התנועה של הגוף 

 התפתחות  המוכנות הפסיכומוטורית לבית הספר

  (Kohen-Raz,1986)רז-כהן

שרירית לבין היכולת  -קיים קשר בין הבשלות העצבית•

 .  ללמוד לקרוא ולכתוב

 

 .  אוטונומיה יציבתיתהכושר לעכב תנועות מיותרות נקרא •

 

לשתי  : קיים קשר בין התנועה לבין היכולת לקרוא ולכתוב•

 . האוטונומיה היציבתיתהפעולות נדרשת 



 

 חידוש מערכות התפיסה  .  3

 במהלך לימוד מתמשך

תנועת הגוף תורמת ללמידה כי היא מאפשרת   

התחדשות של מערכות התפיסה ובכך מסייעת  

 .  לחזור לקשב בזמן הלימוד

 

 :התרומה של התנועה תלויה

 באינטנסיביות( 1

 במשך התנועה( 2



 (א)סיפוק אמצעי לימוד לניסוי וטעייה . 4

 

הצעד הבסיסי בשיקול דעת של ניסוי וטעייה הוא ביצוע של 
שלאחריה מופעלת בקרה הבודקת האם  , פעולה מקרית

אם הפעולה לא הביאה לפתרון  . הביצוע הביא לפתרון
 .  נעשית פעולת ניסוי אחרת וכך הלאה, הרצוי

לרעיון פנימי  , חיצוני, פעולות הניסוי משמשות כמשוב מוחשי
 .  שעלה אצל הלומד

לתיקון ולפיתוח על ידי הלומד  , המשוב החיצוני ניתן לבקרה
 .  עצמו בלי להזדקק לתהליכי בקרה של גורם חיצוני

דרך לימוד זו חשובה כאשר חסר ניסיון קודם וכאשר חסרות  
סכמות או כללים המאפשרים לפתור בעיות בדרך של  

 .  הסקת מסקנות הגיוניות



 (ב)סיפוק אמצעי לימוד לניסוי וטעייה . 4

 

תפקידי תנועת הגוף במהלך הלמידה באמצעות ניסוי  
 :  וטעייה

לספק מידע על השינויים שחלים  -ברמת התפיסה . א
 .  בגוף עקב הפעלת הניסוי

לעצור או  : לשלוט במהלכי הניסוי  -ברמת התגובה . ב
 .לשנות או להמשיך, להתקדם

 

ככל שלתנועת הגוף יש תפקיד יותר משמעותי בניסוי  
כך יש לפותר הבעיה יותר מידע ויכולת רבה יותר  , עצמו

   .לשלוט במהלכי הניסוי


