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 מבוא :אפרק 

 המתנועע -הגוף 

 ה מקומה של המודעות לגוף בהקניית יסודות התנועה?מ ועה?נמהם קשריו של דימוי הגוף למרכיבי הת

 הגוף? גילוי ויצירה לעיצובו של דימוי ,מהי הזיקה של תהליך חקירה

ה ם אותי חברי? מואינראה? כיצד ר כיצד אני ,כמו למשל .אנו שואלים שאלות רבות הנוגעות לגופנו ולתנועתנו

 מהם איברי גופי ויכולת התנועה שלהם?גבולותיי?  ןמה אני יכול לעשות? היכ ?צורתי

היכולת  .לעיתים מעורפלות וכלליות ,לעיתים התשובות ברורות ומפורטות .לכל אחד מאיתנו תשובות לשאלות אלו

 יסה הסובייקטיוויתלהתנועע באיכות טובה והתאמה ביו התפ ,לגוון תנועה היכולת ,להתייחס לפרטים רבים בגוף

על ידי תנועה משיג שיפור באיכות  חיפוש התשובות ".חיפוש התשובות"תוצר של:  ןה ,והתפיסה האובייקטיווית

 .כנה ומציאותית ,לתפיסת דימוי גוף ברורה ומוליך ,העמקה בתפיסת הגוף ,התנועה

 .....מתרפה ,מתכווץ ,מתיישר ,מתכופף ,מתרחק ,מתקרב ,נעצר ,נפגש ,: מתקדםהגוף מקבל משמעות כשהוא פועל

 .....ממששת ,תופסת ,היד בעלת משמעות כשהיא: אוחזת

 .....מתכופפת ,דוחפת ,הרגל בעלת משמעות כשהיא: דורכת

 .ספור ןפעולות אי אפשר להוסיף לרשימה זו ,.....הפה כשהוא מדבר ,הריאות כשהן נושמות

 ןהגוף אל המרחב ומ ןאפשר לצאת מ .פור דימוי הגוףתורמים לשי ,כוח ,שטף ,ןזמ ,מרחב .עהוכל רכיבי התנ

 .התנועה במרחב ודימוי הגוף ,תפיסת המרחב ואז משתפרת ,המרחב לחזור אל הגוף

 :התרשים הבא כפי שמראה ,ל דימוי הגוףעאפשר לשפר את איכות התנועה ובכך להשפיע 

 

 

 

והיא קיימת  ,תפיסה שהוטבעה בעבר .יב וקבועכמשהו יצ ,בטעות ,המונח דימוי הגוף מצטייר בעיני חלק מהמחנכים

 .הקרוי גוף ,בהווה כמוצג של עצם דומם

ירים בתהליך השינויים גדולים ומ במיוחד אצל ילדים הגוף עובר .הגוף נע ומתפתח ללא הרף ,הדבר ךאך לא כ

 .משתנה תפיסת דימוי הגוף ,הגוף המשתנה םיחד ע .הגדילה וההתפתחות

נותנות  ,מגלות את הגוף ,תפיסתםבין להשינויים  ןזה מאפשרות לערוך תיאום ביספר בההנחיות המוצעות 

 ליהנות מהשליטה בתנועה ומהיכולת ליצור ,ת מודע לאפשרויותיולהיו ,להכירו ,הזדמנויות רבות לחוש אותו

 .אמצעות הגוףב

פור היכולת הגופנית ויש להתפתחות ולשיד מאותנועה ספונטאנית זו חשובה  .לד נע באופן ספונטאני וללא הרףיה

 השפעתה על תפיסת דימוי הגוף קטנה ולא ןולכ ,תנועה זו אינה ממוקדת אך .חופש תנועה ןידי מת-ה עלדלעוד

 .תמיד תואמת למציאות

 .לא נוצלו ןשעדיי מעוררת תשומת לב לשינויים ולאפשרויות ,ועה מכוונת ממקדת את תפיסת הגוףתנ

 הגוף הנע

 במימדים

 מרחב התנועה      זמן התנועה
 באיכויות

 וויסות כוח      שליטה בשטף
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 ,לאחר מספר שבועות) ןח זמוומר וגם לאחר ,תהליך חיפוש התשובות להנחיותלחזור על הפעולות גם בתוך  כדאי

ותאשר שהשינויים  ,למעקב אחרי השינויים ,לשיפור איכות התנועה החזרה תתרום הרבה .(לאחר שנה ,חודשים

 .וחיוביים חיוניים

 

 מודעות לגוף ולתנועתו

עזר חשוב בגיבוש דימוי  יהוא אמצע הכרתי זהמימד  .המודעות לגוף עוסקת בידע שיש לאדם על גופו ותנועתו

( מרחב וזמן)את מימדי התנועה  ןמאפשר להבי ,המסייע ליצירת דימוי גוף מחזיק בכלי ,אדם המודע לגופו .הגוף

והתנסות  (תנועה ןונשי)חוזרת  התנסות ,למשל ,קיימים אמצעי עזר אחרים .ומסייע לפתח את איכות התנועה

 בנה קבוע וסדרפעילות בעלת מי)מובנית 

בכדי  ,משולבים אלו באלו הוביציר התנסות מגוונת וחווייתית ,בספר אנו משתמשים בטיפוח מודעות .(מחייב

 .מהחקירה ומההבנה ,מהיצירה ,רת רוח מהתנועה עצמהולאפשר הנאה וק

ות לקבלת המודעות מאפשרת פתיח .היא דרך בעלת משמעות מיוחדת ,טיפוח דימוי גוף באמצעות מודעות לתנועה

 ,השפעות מבחוץ ,עלייה ביכולת גופנית ,התפתחות מוטורית ,כמו: גדילה ,שינויים החלים בגוף ,עותפשינויים והש

 כמו

לשינויים לא רצויים הניתנים לשליטה על  תורנע  המודעות מאפשרת גם  .אנשים וכו' םעקשרים  ,מיקום,אוויר-מזג

 ,גב כמו: כפיפת ,ות מזיקותעתנו ,שקיעת היציבה ,מתח עודף ,לדלות שריריםידה ,כמו: השמנת יתר ,ידי האדם

וסכת ביטחון נובכך  ,נכונה של יכולת התנועה המודעות נותנת ידיעות ברורות והערכה .לבוש מזיק ,ריצה פתאומית

ל יכולת ע מודעות מפותחת נותנת לאדם המודע אינפורמציה .מאמץ ושליטה במיומנות פעולות הדורשות ןכנובתִ 

 .(אנשים ,ובעיקר ,חפצים)להשפיע על העולם הסובב אותו  הגוף

אינה מלאה והוא  ןיידע ,ששליטתו במיומנות אנו מציינים ,ל אדם שהוא פועל תוך מורעות לתנועהעכשאנו אומרים 

אך  .מלאה שהשליטה ,נאמר ,רק כשהתנועה אוטומטית ולא מודעת .עזר בשעת התנועה זקוק לכלי המחשבתי ככלי

שליטה  .או לאחריה התנועה לפני ביצועה זקוקים ליכולת לנתח את ,ןעדיי ,ים לשליטה המלאהגם כשמגיע

 .מתמסוילדוגמה: הארגז עומד תמיד בגובה קבוע ולפניו מקפצה  ,זהות אוטומטית טובה כשהנסיבות תמיד

לוב של טיפוח פתרונות היא תוצר השי היכולת לחפש .שונה ןהתנועה בחיים שונה במשהו מקודמתה ודורשת פתרו

 .כלי ניתוח לתנועה ויצירת ,העונלתהרצון להיות מודע 

 :ועה לדרגת מודעותנדוגמאות לדרכי ניתוח לשם העלאת הת ןלהל

 (מרוכזות כהדגמת הכלים ןה ןכא .הפרק המעשי ת במהלךוחינל הדרכים הובאו כחלק אינטגראלי מהה)כ

 .ועה לתיאורנמעבר מת - "תרגום" .1

 :למשל .וכו' קצבמִ  ,מוסיקה ,על ידי ציור ,מילולי ,להיות בכל דרך התיאור יכול     

 .ועהנתאר במילים את מהלך הת ."דלג" .א 

 .צייר איך אתה חש אחרי ריצה ממושכת .ב 

 .מיקוד על ידי שאלות .2

 האם אפשר לבצע באותו מפרק תנועה יותר גדולה? באיזה מפרק בוצעה התנועה? .הנע את היד :דוגמה     

 .מיקוד בעזרת השוואה .3

 .מהירות נסה ביד השנייה באותה .דוגמה: כדרר כדור ביד אחת במהירות מרבית     

 .צדדית-י עבודה חדדי-לעמיקוד  .4

 הגב והשווה את התחושה בשתי  שכב על .דוגמה : שב ישיבת קרוס: יישר רגל וכפוף אותה מספר פעמים     

 .הרגליים     
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 .או כלל ידי הגדרה-מיקוד על .5

 .ועהנבדוק בת - ".אליהם ועה קשתית של האיברים המחובריםנקים גורמים לתרפהמכל " ,למשל     

 .ריכוז וקשב ,הרפיה .6

 .האם אכן רפויים כל השרירים ,בדוק .כווץ את כל שרירי הגוף והרפה ,יים עצומותנדוגמה: שכב על הגב בעי     

 .ק מיומנות והרכבתה מחדשוריפ .7

 .ביצוע החבטה ןמכולאחר  ,ריחלוקה לשלבים של חבטת כדור בק ,ללמש    

 

 הגוף היוצר

 .היא היכולת ליצור ,היכולת להביע את רישומי החושים

 .ת גוף יוצרעהתנועה המביעה את רישומי החושים היא תנו

עצמית, דמות גוף חיובית היא הבסיס להערכה  .דמות גוף חיובית עצבמ נועהתמהלך טיפוח היכולת ליצור ב

 .היא מתן חופש תנועה וניצול הסקרנות הטבועה בכל ילד ,שדרך הכניסה אליו ,סגור מעגלזהו  המאפשרת יצירה.

בכל  ,בדמיון ,בחשיבה ,יםלהשתמש בחוש -לפעול  ,להפעיל ,לשחק ,לנסות ,לחקור ,הילדים מרבים לשאול

 .חוויות מגוונות ומידע חדש ,התנסות אפשרויות רבות שלם הסקרנות מפגישה את הילד ע .הנתונים שזכו בהם

 .יסודי וההכרחי לפיתוח תהליך יצירה הסקרנות היא תנאי

 ,באמצעות הגוף נובעת מגופו של הילד היצירה :קיימים קשרים הדוקים נין יצירה באמצעות הגוף ועיצוב דימוי גוף

נועה מספק את צורכי ההתפתחות ך היצירה בתיתהל .לילד ,במיוחד שיש לכל אחד מאיתנו וקרוב "כלי"משתמשת ב

 .של כל ילד ואת האגוצנטריות שלו תזיהפי

הזמניות של התנועה  .(כעדות הנשארים ,כתיבה ,פיסול ,בהשוואה לציור)התנועה נעלמת מיד לאחר הביצוע 

אם ידועים לנו התהליכים של מציאת פתרונות נוכל  .התוצאות מאפשרת יותר חופש ודגש בתהליך ופחות בבדיקת

 .ולאתגר שיעמוד לפנינו הלבעיפיתרון מותאם  מיד למצואת

אין בדרך זו אופן תנועה אחד  .המתאים לגופי ",שלי"אמצעות הגוף היא חיפוש הפיתרון התנועתי בהיצירה 

 .מתאים לנו בכלל אידיאלי שלפעמים קשה להשיגו ופעמים אינו

מתנועע יותר הוא מקבל יותר  ת: ככל שילרקיימת התפתחות מקבילה ומשלימה בין הביטחון העצמי והיצירתיו

 .נוסף מימד חדש לביטחון העצמי ,היצירה לתנועה אם מתווספת .בטחון בגופו ויותר ביטחון עצמי

 .האנשים ותנועתם ןבונה פתיחות לשוני בי ,תנועה תוך חופש לחפש וליצור

 .הנות מיתרונות האחריםינותיו ויכול ליתרו יודע את ,צה יוצרת מקבל את מגבלותיו ומגבלות אחריםוילד בקב ,ןלכ

 .לתקשורת לא מילולית ,ה לתקשורת ספונטאנית ביו המתנועעיםרנדיתנועה יוצרת בקבוצה היא הזדמנות 

מיהו גופי? האם אוכל להגיע )אותו  יקיםסתוך החיפוש בתהליך היצירה יש לילד הזדמנות להיתקל בתחומים המע

סולמתהשל  ןלשלב האחרו


ועה נומורגשת בת ןבצורה נראית לעי ןופתרונמאפשרת העלאת בעיות  ועההתנ.(? וכו'

השילוב  ןלכ .רוח-וקורת התנועה עצמה גורמת להרגשה גופנית טובה .(...סולמתבשלב האחרון של ה אני נמצא)

 .ת דימוי גוף חיוביבמעצ ,הנאה ךונן בדרכים אישיות תורשל העלאת בעיות ופת

שהתנועה היא הכלי שלהם להבעה  מכיוון .הילדים זוהי הגשמה עצמית ןחלק מל .התנועה מאפשרת ביטוי עצמי

 ,חיפוש ויצירה ךכתנועה תו התמדה .גשנו את הקשרים ביו היצירה באמצעות הגוף ועיצוב דמות גוףדה .עצמית

 .הסקרנות וההתפתחות צמא זה מניע את מעגל .מולידה צמא לחיפוש

                                                           
 שלבים בתבנית סולם-פנותיה עשויות שלביםושד עגלה - סולמת. 
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 יצירהר סקרנות ולתת לגוף חופש ולעורדרכים 

החיפוש והפתרונות  ,חופש התנועה .ות ומקור ליצירהנספר ניתנות הנחיות רבות העשויות לשמש גירוי לסקרב

 .ד ליצירת תנאים מתאימיםוההנחיות והאווירה חשובים מא ןדרך מת .הגוף עזר לגילוי-הם כלי ,האינדיווידואליים

  .וודאות-ואי הפתעה ,ושביסודות של חיד ,מגרה ךות או הנחיות בדרונעירדרושה הצגת 

לפני הכניסה לחדר לומר מהו הנושא  .לתנועה יםעדוגמה לגירוי והפתעה: אפשר לסדר בחדר מכשירים המסיי

 .אילו מכשירים הוכנו למימוש הנושאנחש התנועתי ולאפשר לילדים ל

 צריך להציג בפני הילדים בעיות רבות:

 כיצד אפשר לטפס צל החבל? -

 פר דרכים?אפשר למצוא מס םהא -

 אם אפשר להיעזר בחפצים נוספים?ה -

 ים מתאמצים?ראילו איב -

 האם אפשר להיעזר בחבר? בחברים? -

לכל ילד לבחור פעילות מתאימה  יש לתת בחירה חופשית ואפשרויות רבות .יש לעודד את הילדים להעלות בעיות

לבנות בעזרת מכשירים וגרוטאות  אפשר לתת לילדים "הגוף תחושת גבולות"לאחר שנלמד הנושא  ,למשל .לו

 ,יש סיכוי ,לבעיותיו וימצא מענה ,אותו םינככל שילד יתעסק בדברים המעניי .בחדר או בחצר סלול מכשוליםמ

 .יותר ןשיהיה סקר

ובעות נהעשייה ולא מהתוצאות ה תהליך שיגרום הנאה וסיפוק מעצם .התהליך צריך לאפשר לילד לממש את עצמו

 .שכל אחד יוכל לממש את עצמו ,קושי צריכה לשמש אתגרדרגת ה .מההתעסקות

תשובותיו בלי חשש כישלון ולחצים  כך ילד יוכל לתת את .הלא מקובל ,האווירה צריכה להיות של קבלת השונה

 .סיון את היפה והמקוריניסיונם של אחרים בתנועה ויחפשו בכל ינ רצוי שהילדים ייראו את .של אחרים

להציע  ,אפשר להכין כרטיסיות .העמקה ויצירה ,תכנון ,חזורית שיש בה הזדמנות לשִ כדאי לספק עבודה עצמא

 .חיבור של משפטי תנועה וכו'

באילו דרכים אפשר   ,למשל)במרכז  אפשר להעמיד הנחייה אחת ,כדאי לעורר חוויות רבות של פתרונות רבים

 ברביעיות ,בזוגות ,שירים קטנים וגדוליםעם מכ ,רבים: ללא מכשיר עזר ולצבור רעיונות (?ןבור מסלול נתועל

 .במהירויות שונות וכו' ,בקצבים שונים

רצוי לסיים את  .מוגבל בזמן לו השיעורואי ,לא ידוע מראש ןהיצירה דורשת זמ .גבלת הזמרמיש להתחשב ב

סקה כבר בשלביו המתקדמים ולא תהיה הרגשה של הפ ךא ,הנושא ן להמשיך־ולעבד אתנתיי ןהשיעור כך שעדיי

 .בתחילת היצירה

  .ליצירה יימצא דרכים רבות לפתוח אשנבים ,ובכושר החיפוש והיצירה ,המאמין בילד

 .שהועלו בחלק הראשון ,ל התיאוריותעהחלק המעשי מתבסס 

רנו לחקירת בהכרת השלם וחלקיו ע לאחר .כ לפרק את הגוף לחלקיו"כמכלול ואח בחרנו להתחיל בהכרת הגוף

 .ש הגוף עם הסובבפגמהתנועה ולבסוף ל

עומדת בפני עצמה וניתנת להתאמה  וכל הנחייה ,סדר מחייב כאן יןא ,הברור והמוגדר ,למרות המבנה הקבוע

 .כל אחד מהמשתתפים בהתנסותי "עם ולהרחבה דיובעו נלילדים שאיתם א

 



7 
 

 כיצד להשתמש בהנחיות לתנועה

הגוף נקודת  ,הגוף תוך חקירת התנועה גילוי ,ףאיברי הגו ,הקורא ימצא ארבעה נושאים מרכזיים: הגוף כמכלול

 .קל למצוא את הנושא המבוקש וליישמו בשיטתיות לפי החלוקה הזאת .מוצא להתמצאות

כהצעות  ,ל פרק הנחיות רבותכב ,יםטהנושאים מחולקים לפר.לכל נושא מבוא המבהיר את משמעותו ומטרותיו

 .ה לצורכי הילדים ולאישיותםלהתאמ דוגמאות שונות הניתנות ןההצעות ה .לפעילות

 .העומד לרשות הקורא לתנאים ולזמן ,לבחור הנחייה בודדת או קבוצת הנחיות בהתאם לצרכים ןנית

 .ההנחיותן מבסוף סדרת הנחיות רצופות יש סיכום הבא לשים דגש על מה שניתן ללמוד 

 .את ההנחיות לילדים כדי להתאים ,כדאי לקשור ביו בחירת ההנחיות לביו עיון מחדש בחלק העיוני

 ןאך ההצעות לפעילות אינ ,היסודי ובית הספר ןראינו לנגד עינינו ילדים בגיל הג ,כאשר כתבנו את ההנחיות

 אם .י תצפית בתנועתו"אלא ע ,פי גיל כרונולוגי וע את רמת הילד עלבלקן מכיוון שאי ,ים או כיתותאמחולקות לגיל

ברורה לכך שהמשימה אינה  הרי זאת אינדיקציה ,מצא בה ענייןילד יתקשה בביצוע משימה כלשהי או לא י

 .התנועה מתוך הנאה ושמחה אנו מקווים שהילדים ילמדו בעזרת .מתאימה לו
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 כלולכמִ  ףוהג הכרת :בפרק 

 הקדמה

 הנותאפשר ,גופו גבולות של תמונה ליצור לילד תאפשרנה ,הכוללת הגוף לתפיסת תתרומנה זה בנושא ההתנסויות

 .במרחב יצור המתנועע שהגוף שונות וצורות הטבעית הגוף צורת את להכיר

 ן:ה כמכלול הגוף בנושא להישאל שיכולות השאלות

 ?גופי לע יודע אני מה -
 ?גבולותיו הם מה -
 ?תסימטרי לחלוקה ןנית גופי האם -
 ?סימטריה-הא ובמה הסימטריה מתבטאת במה -
 ?שמאלי או ימני אני האם -
 ?לצד צד ביו ההבדל מה -
 ?הגוף חזית ועתנת של המשמעות מהי -
 ?הגוף מאחורי תנועה של המשמעות מהי -
 ?ולהיפך מטה יורד הגוף של העליון כשהחלק קורה מה -
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 עצמית בדיקה - גופי לע יודע אני מה

 .זאת היכרות ולהבהיר לברר באים ,פה המוצעים סיונותיהנ .אחרת או זו במידה גופו את מכיר מאיתנו אחד כל

 מספר ולאחר ,העבתנו התנסות של התקופה בתחילת פה המוצעות מהפעילויות שלוש או יםשתי לנסות כדאי

 .יותר טוב גופו את מכיר ,בשינוי ומבחין חש הילד האם ,שינויים חלו אם ולבדוק פעילויות ןאות לע לחזור חודשים

? זוחל כבר הוא האם? ושיני צמחו האם ?התינוק של משקלו מה .התינוק של ועתונולת לגופו להתייחס מרבים אנו

 ...? הולך

 רצוי לא משהו כאילו ,מוטעית הרגשה לילד לתת עלולה ,הספר ובית ןהג בגיל ,בגוף בהתעניינות פתאומית הפסקה

 ובחשיבות חיובב   יחוש שהילד כך והתנועה הגוף להתפתחות ולהתייחס להמשיך חשוב ןלכ ,הגדילה עם מתרחש

 .התנועה של המתמיד ובשיפור הגופנית ההתפתחות של הרבה

 :הנחיות

 הדימוי

 .המשורטטים החלקים את רשום ,האפשר ככל רבים גוף חלקי להכניס נסה ,דםא גוף שרטט (  1)

 .לשרטוט אותם הוסף ,ןכ אם? נוספים בפרטים נזכרת רישום תוך םהא - 

  הוסף ,ןכ אם? נוספים באיברים נזכרת האם .וכו'( להסתובב ,איברים להרים ,ללכת) להתנועע נסה - 

 .לשרטוט אותם   

  סיום לאחר רק עיניים פקח .מותעצו בעיניים (רימ  ח   ,בצק) אחר רך חומר או הנבפלסטלי אדם גוף פסל (  2)

 ?שיצרת מהצורה הופתעת האם ."פסל"ה       

 "בחול עקבות"

 :הרגליים כפות של ותהעקב אחרי עקוב .לפנים צעדים כעשרה צעד ,ארגז חול( ,ים חוף) חול של באזור (  3)

 ?עומד ?ביותר העמוקה הנקודה ןיכה - 

 ?מדוע? ביותר השטוחה הנקודה ןהיכ - 

 ?מדוע? נראים אינם הרגל כף של חלקים אילו - 

 .הצורה ותנלש בלי מהחול לצאת ומנסים הגב על שוכבים ,חול של משטח מיישרים (  4)

 ?מדוע ?בחול ראיםנ לא גוף חלקי אילו - 

 ?מדוע ?בחול עמוקים נראים לקיםח אילו - 

 ?שווים חלקים לשני הגוף את לחלק אפשר אםה - 

 ?הצדדים צורות ןבי הבדל יש האם .השני הצד על ,הצד לע ,הבטן על זה סיוןינ בצע - 

  צא .יתקשה ולחשה כדי ,המתן .החול על מלמעלה מים לשפוך מחבר ובקש בחול התכסה ,חול במשטח (  5)

 ? ביותר הגדול החור איפה? ביותר הצר? ביותר הרחב המקום איפה .גופך תבנית הנה .ראשך ןבכיוו בזהירות       

 ?למפרקים סימנים בתבנית םואיר האם       
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 הגדילה

  בכל הנייר על פנוי מקום נשאר ןועדיי הגוף צידי ינמש ידיו ,נייר לע (צפההר על הגב) ןפרקד שוכב הילד   (6)

 .הילדצלליתו של  את "יקעתמ" המבוגר .הכיוונים       

   על מחדשאת צללית הילד  מעתיקים חודשים מספר כעבור .הציור על שומרים ,ההעתקה תאריך את רושמים       

 ?שינוי חל האם - ובודקים נייר ליוןיג אותו       

 .ההעתקה תאריך את שנית לרשום       

 .הגדילה וקצב וייםהשינ את לראות אפשר שנים מספר במשך       

 מספר כל הגובה את לסמן ,(אחד במשקל) חודשים למספר אחת להישקל אפשר ילהדהג אחר לעקוב כדי   (7)

  לו להראות שעברה הנש של הבגדים את ללבוש לילד לתת ,קותוני של הכיסא על הילד את להושיב ,חודשים       

 .ולהשוות מבוגר אותו ליד ולהעמידו מבוגר ליד עמד שבה תמונה       

 הגוף גבולות

 .לצדדיםפרושות  ידיו ,הגב על שוכב "דמדנה"   (8)

  יותר ארוך גופו האם עריךלה "דדמנה" על כעת .האצבעות קצות ןבי המרחק את צבע או בגיר מסמן "המודד"       

 ?יותר קצר או המסומן המרחק ןמ       

 .ינש סימון בקו והקודקוד אחד ןימוס בקו םוגעינ םקבישהע כך לשכב מנסה הוא עונה שהנמדד לאחר       

 ?כםּכאורזהה ל שרוחבכם ידעתם האם? גיליתם מה       

  .מטרים כמה של במרחק קיר מול עמוד (  9)

  נעצרים ,הקיר לעבר מתקדמים אלא ,המרחק את מודדים ןאי כלומר ",לפנים ידיים" מרחקעד ל לקיר התקרב       

 ?נכונה היתה הכרעהה האם .לפנים ידיים בהרמתאת המרחק  בודקים ךכ רחא רקו וערהמש במקום       

 .מיםעפ מספר זהן סיוינ לע חזור       

  הגוף אורך מרחק ,מהגוף 90̊ מורמת רגל מרחק: למשל .שונים למרחקים התקרב ךא ,זה ןסיוני לע חזור       

 ...יבהבשכ       

 .רתעהמשו הנקודה דע לאחור נסיגה ךתו ,אלה סיונותינ לע ורחז       

 ותיאור רכהעה

 .גופך תאר (10)

 .ולהשוות הישר התיאור את עלהשמי ,הגוף את לתאר שנית לבקש שנה חצי רלאחו התיאור את להקליט רצוי       

  האם ?בינוני או רזה ,שמן אתה האם ?נמוך או גבוה אתה האם: למשל .שאלות להוסיף אפשר התיאור לאחר       

 ?ליךע אהובות ותעתנו אילו עדין? או גס אתה       

 :השאלות לע נהע (11)

 ?ךאורכ מה - 

 ?הראש? ןהמות? הירך היקף מהו? בכמה? ךרגל או ידך - יותר ארוך מה - 

 .גודלם את רךעוה בגוף אחרים חלקים בחר - 

  לע להקל כדי ,משבצות או בחבל זרעלהי אפשר .ונהכנ רכהעהה האם בדוק ,השאלות לע תעניש לאחר       

 .רכהעהה       
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 ."ךתויציב את בדוק" - ןשאלו (12)

  בחיפוש והדגש הבדיקה צםעב היא החשיבות .(להומע' ה)כיתות  הבוגרים יםאלגיל היא פה תהמוצע ההתנסות       

 .נכונותו מדויקות בתשובות ולא הגופנית ותעהמוד       

 .(ראשונה מודה)ע בלבדן רוכהזי פ"ע ,התנסות ללא התשובות באחת ובחר והתשובות השאלות את קרא       

  בדוק ףולבס .(הישני מודה)ע תשובות ןת ושוב חבר או ראי רתעזב ובדוק ,שנית קרא ,התשובות מתן לאחר       

 .שונות וא זהות ולאחריה ההתנסות לפני התשובות אם       

 לאחר התנסות ללא התנסות 

 ?שלך הרגליים כפות מונחות כיצד ,עומד כשאתה .1

 .לזה זה קרובים עקבים ,חוץ כלפי אצבעות .א      

 .חוץ כלפי עקבים ,פנים כלפי אצבעות .ב      

 .מקבילות הרגליים כפות .ג      

 __________ - רשום ....שונה .ד      

 

  

 .(נוחה הידעמ)ב ?הגוף משקל מכביד הרגל של חלק איזה על .2

 .העקבים על .א      

 .הרגליים כפות של החיצוניים החלקים על .ב      

 .האגודל לעבר .ג      

 __________ - רשום .....שונה .ד      

 

  

 ?ולירך לשוק ביחס ,הברך מפרק מקום איפה .3

 .והירך השוק עם ישר בקו הברך מפרק .א      

 .לאחור נוטה הברך מפרק .ב      

 .לפנים מעט וףכפ הברך מפרק .ג      

 

  

 (לורדוזה) מאחור המותניים זוראב שקע לך יש האם .4

  .עמוק שקע .א      

 .חלש ךא ,שקע .ב      

 .כלל שקע אין .ג      

 .קמור זה ביזור הגו .ד      

 

  

 ?נוחה בעמידה ייםנתוהמ מצב מהו .5

 .שווה ןגובה .א      

 .נמוכה שמאל ,גבוהה ןימי .ב      

 .נמוכה יןימ ,גבוהה שמאל .ג      

 

  

 :שלך הכתפיים ,וחהנ בעמידה האם .6

 ?הצדדים לאחד נוטות .א      

 ?לפנים נוטות .ב      

 ?וזקופות נמוכות הן .ג      

 __________ - רשום ....שונה .ד      

 

  

   

 ...הטבעי במצבו המרפק .7

 .כפוף .א      

 .ישר .ב      

 (חמתו) נעול .ג      
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 לאחר התנסות ללא התנסות 

 ?בתנועה יתחיל חלק איזה ,כתפיים בגובה לפנים ידיים מרים כשאתה .8

 .הכתף מפרק באזור השרירים .א      

 .היד פיסת מפרק זוראב השרירים .ב      

 .המרפק תכפיפ .ג      

 

  

 (הרגל תבדיק)?מכיסא קם אתה כיצר .9

 .וקם בידיים הכיסא את דוחף .א      

 .וקם הרגליים על ידיים ןמשעי .ב      

 .ידיים סיוע ללא קם .ג      

 

  

 (הרגל בדיקת) ...אתה ,כיסא על יושב כשאתה .10

 .ימין לצד הגו את מטה .א      

 .שמאל לצד הגו את מטה .ב      

 .לאחור ןשענ .ג      

 .ןהאג עצמות פני על שווה הגוף משקל את מחלק .ד      

 

  

 

 :הנושא ןמ ללמודן נית מה

 הגדילה םע בגוף חלים שינויים. 

 כולו הגוף על משפיע מהם דבאח שינוי .השלם ןמ חלק םה השונים הגוף חלקי. 

 תנועתו על ומשפיע הסטאטי מצבו על משפיע הגוף חלקי ןבי היחסים ינויש. 

 בו סימטריה-וא בגוף סימטריה י"ע נגרמות שונות תחושות. 

 (ועהנהת טווח) הגוף חלקי רתבעז להגיע ןנית לא. 

 אחרים של לזה גופך בין והשונה השווה. 

 אישיות תחושות ,היציבה ,(עצמי דימויך )בעיני שלך המראה .ךל המיוחד התנועה אופי ,נראה אתה איך 

 .הגוף כלפי

 גופך כלפי ריםחא תחושות על רמזים. 
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 גופי גבולות הם מה

 הוא הגוף מרחב .שלו והמסגרת הגוף גבולות תפיסת ,הגוף של תהתבני לתפיסת מתייחסות זה בנושא ההנחיות

 גבולות תפיסת .שבתוכו החלל את וגם ,איבריו יןשב החללים את הכולל מרחב ,בחלל תופס שהגוף ,הפיזי המרחב

 ןבי השוני את מרגישה הגבול תפיסת .ייחודיות ותחושת והיקפו האישי המרחב תחושת את לגוף בוחנת זה מרחב

 ,במרחב המתרחש של יתבאובייקטי הערכה מתאפשרתך כ .לגוף מחוץ המתרחש לבין ,שלי בגופי המתרחש

 .טובה גופנית מותדמ חלק היא ,ביטחון נוסכים מוגנים גוף גבולות תפיסת .במרחבם היחסי של הערכה ומתאפשרת

 ובכך ומשתנים םשוני במצבים הגוף לע ולהשקיף לחוש מאפשרות ,המגוונות ,הגוף בתנוחות השונות הצורות

 .הגוף של וריאלית שלמה סכימה לבנות מסייעות

 :הנחיות

 .(הצללית ,בלבד המסגרת) הגוף צורת את שרטט דף על .הגוף צורת את ךבדמיונ ותאר עיניך עצום .1

 

 

 

 

 

 

 :זוג ןב עם .2

 .שנעשו ציורים .לו הנראית הכללית הצורה את מצייר השני ,בגופו צורה צר האחד    

 

 

 

 םידיי שילוב       רגל לכף רגל כף ישיבת       

3. הצל ףקהי את בגיר משרטט השניו הצל מול עומד האחר ,מאירה רחוב ורתנלמ מתחת או שמש ביום ,זוג ןב םע  

 .במדרכה יםטטהמשור לגבולות להיכנס מנסה השניו מהצל "יוצא" ןהראשו .במדרכה    

 .בגוף לחקותה ומנסים צורה בוחרים .4

 :השלבים    

 .צורה בחירת .א 

 .באוויר באצבע סימונה או הרצפה על בגיר או דף לע ט הצורהשירטו .ב 

 .הצורה חיקוי .ג 

 :לחקות שאפשר צורות .5

 .גיאומטריות צורות .א 

 .אותיות ,מספרים .ב 

 .פסלים ,ציורים ,צילומים ,צורות .ג 
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 להועג גוף צורת

 .סבסי שנה .העגול וחהפך בתנגוכש עצור פעם מדיו רוץ   (1)

 .שונים גוף חלקי הפגשת ידי על מעגלים צור   (2)

 .גוף חלקי כיווץ ידי על םמעגלי צור   (3)

 ?עגול כשהגוף להתקדם אפשר כיצד? מרגיש אתה מה? העגולה הצורה של הייחוד מהו       

  ,לפתוח ןתניי שלא כך ,בידיים ךרגלי לאחוז נסה .לרצפה קרוב הגוףכאשר  ,ביותר העגולה הצורה את צור   (4)

 ?לרצפה קרוב להיות התבקשת מדוע .הכיוונים לכל זה במצב התגלגל .בכוח אפילו       

 .(לגלגול מתכונןכבר  הגוף בנחיתה) ברציפות - והתגלגל ,נחת ,נתר   (5)

      ?הרצפה םע רך ובמגע מעצור ללא ,דרך לאורך ,הנחיתה את להמשיך לך אפשר שהגלגול לב שמת האם       

  ,למשל .הנחיתה בזמן הגוף נטיית ןווילכ יתבצע הגלגול: כלומר ,הנחיתה של המשכה יהיה שהגלגול השתדל       

 .לפנים גלגול המשך לפנים נוטה הגוף אם ,לאחור גלגול המשך ,בנחיתה לאחור הטנו הגוף אם       

 .עגולה צורה לסמן ונסה וסביבו בו להיתלות שניתן מכשיר מצא   (6)

 בזוגות:

 .עגולה צורה חבר םע צור   (7)

 .ברציפות תפקידים להחליף גם נסו .תפקידים החליפו .דרכה לעבור יכול שחבר ךכ ,ךבגופ עגולה צורה צור   (8)

 ?חברך סביב "להתעגל" נוספת דרך למצוא התוכל .חברך סביב עגולה צורה צור   (9)

  .בפיתול ,במעגל ,ישר בקו להתקדם נסו .חברך םע עגולה צורה צור (10)

 ?להתקדם ביותר נוח היה צורה באיזו .להתקדם סונ צורה ובכל האפשר ככל רבות עגולות צורות צאומִ        

 .לתפסו אסור מתעגל "בורח"כשה ,חברו את לתפוס מנסה האחד: זוגות תופסת שחקו (11)

 מפותלת גוף צורת

 .קדםלהת נסהו כנחש הגוף את פתל ,שכב   (1)

 ?מתקדם הוא כיצד? הגוף מרגיש מה? המפותלת הצורה של הייחוד מהו       

 .המצויר הקו על הגוף את לשטוח נסה .מפותל קו הרצפה על בגיר שרטט   (2)

 ?שכיבה לעומת ,בעמידה הקושי מה ?הצלחת האם .זהה בפיתול לעמוד נסה ולאחר מכן מפותל שכב   (3)

  מורגש ןהיכ? מושכת היא ועהנת לאיזו? התנועה דומה למה .חליפות הפיתול את חומת כווץ ,בפיתול עמוד   (4)

 ?המאמץ       

 .האפשר ככל רבים פיתולים גופך פתל   (5)

 .באוויר מפותלת ועהנת צורו תרנ ,רוץ   (6)

  ?הרגשת מה - נגדי לכיוון הכתפיים את ,אהד לכיוון והאגן הראש את הפנה   (7)

 .שונים לכיוונים אלה חלקים הנהפ       
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 .('וכו שולחן ,ספסל גם אפשר) כיסא רגלי סביב בפיתולים התקדם (  8)

 .הגוף פיתול תוך ביניהן עבור: בחדר מפוזרות קוביות (  9)

 .בפיתול לטיפוס ישר בקו טיפוס השווה .השלבים בין הגוף פיתול ךתו טפס: סולמת או סולם לרשותך אם (10)

 בזוגות:

 .הפיתולים את ממשיך השני ,גופו תלמפ האחד (11)

 ?מסלול באיזה? מתםדהתק לאן .להתקדם סונ ,גופכם ופתלו בידיים אחזו (12)

 ".שקע"ל "משקע" רעוב השני , מפותל בגוף שוכב האחד (13)

 ".שקע"ל "שקע"מ עובר השני ,מפותל בגוף מתקדם האחד (14)

 .ההתקדמות למרות ,המתפתל בחבר לגעת אין        

 ורחבה צרה גוף תצור

 .האפשר ככל רחב שטח תפוסל בעמידה גם מנסים .האפשר ככל רחב שטח תפוסל ומנסים ישר שוכבים (  1)

 .במעוף גם רחב להיות ונסה תרנ ,רוץ (  2)

 ".רחב וףג"כשה להתקדם נסה (  3)

 .ובמעוף בעמידה גם נסה ,האפשר ככל צר שטח תפוסו שכב (  4)

 ".צר ףהגו"כש להתקדם נסה (  5)

 .צר שטח תפוס ,עמוד .רחב שטח תפוס ,עמוד   (6)

 ?והרחבה הצרה הצורה ןבי בתחושה הבדל יש האם (  7)

 ?בתחושות ההבדל היה מה .צר מקום תפוסו התקדם מכך ולאחר רחב מקום תפוסול להתקדם נסה (  8)

 .ברהמע את להחיש נסה ,לסירוגין לצרה רחבה מצורה בורע (  9)

  .וצרות רחבות צורות להוסיף נסה ,(לצורה שותף המקל)כאשר  למק עזרתב (10)

 ?ברגליים גם המקל את החזקת האם       

 :בזוגות

 ?התחושה היתה מה .וצרות רחבות צורות חבר בעזרת נסה (11)

 .ולהיפך רחב השני - צר האחד (12)

 .האפשר ככל צרים ןמכ לאחר ,האפשר ככל רחבים להיות סונ ,ביחד (13)

 ?צרים? רחבים שהייתם בזמן םכביני המגע נקודת היתה מה       

 .ולישרה למפותלת עגולה מצורה ברציפות לעבור .הצורות ןבי לשילוב ןזמ להקדיש כדאי :הערה

 ?בתנועה הנוצר ןבגיוו תבחנה האם          
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 מגבילות צורות בתוך

 הילדים .בתוכם לנועו להזיזם ,תוכםל להיכנס שאפשר ,הגרוטאות ממגרש או הבית מתוך חפצים לבחור ןיתנ

 .השונים המחבואים במשחקי המופיעים ,אלה משחקים אוהבים

 :להנחיות דוגמאות ןלהל

 (עמוק עגול) צמיגים או חישוקים םע

 .החישוק את ולהזיז עענולהת מנסים ,לתוכו נכנסים ,הרצפה על החישוק את מניחים (1)

 ?להתקדם אפשר האם? הגוף מצב מה .וכולת להיכנס ומנסים החישוק את מעמידים (2)

 .ממנו ולצאת לתוכו להיכנס לרצפה מקביל ,החישוק את להגביה אפשר .ונממ וצא החישוק לתוך קפוץ (3)

   או בחישוק לגעת מבלי ,במהירות ושוב הלוך החישוק דרך עבור ,לרצפה ניצב בחישוק האוחז חבר בעזרת (4)

 .בחבר     

  .בחישוק לגעת בלי הנע החישוק דרך בורעל נסה ,שוקחי המגלגל חבר בעזרת (5)

 תו?ומהירו החישוק של ההתקדמות ןלכיוו בהתאם ,יסהנהכ מקום את תכננת האם     

 (עמוק מרובע) פלסטיק מגירת או ,ריק פרי ארגז

 .במהירות נסה .ונממ וצא לארגז היכנס (1)

 ?ועמד? הצלחת .ובתוכ כשאתה הארגז עם להתקדם נסה ,בארגז להתחבא נסה (2)

 ?ממנו לצאת בלי הארגז בתור ועלנ אפשר האם (3)

 .הוצאת חלק איזה ציין .הארגז ןמ הגוף של אחר איבר פעם בכל הוצא (4)

 .לארגז שמחוץ החלקים את ורקאך  הנע .בחוץ האחר החלק ,הארגז לתוך גוף חלק הכנס (5)

 .שוב ונסה הגוף מצבי את החלף     

 (עמוק עגול) חבית םע

 .שונה בדרך להיכנס פעם ככל בחר .ממנה וצא עומדת כשהיא החבית לתוך היכנס (1)

 .החוצה צא .לצד מצד אותה וגלגל צידה על ההפוכה החבית לתור היכנס (2)

 ?לה מחוצה? תדדננהמת החבית ךותב הרגשתך מה     

 .תנועתה את להפסיק בלי החבית לתוך סנוהיכ ,לצד מצד החבית את נדנד (3)

 ?להתגלגל המשיכה החבית האם ?הצלחת םהא ,פנימה להיכנס נסה ,מבחוץ החבית את גלגל (4)
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 הגוף שיוצר חללים דרך מעבר

 בזוגות:

 .בחלל לגעת בלי נכנס השני ,בגוף חלל יוצר האחד (1)

 .דרכו להיכנס ןעדיי ,אפשרש ךא ,האפשר ככל ןקט חלל יוצר האחד     

 .דרכם לעבור מנסה ניהש ,חללים שני יוצר האחד     

 .החללים ליצירת גומי או בחבל להיעזר אפשר קטנים הילדים אם :הערה

 בשתי קבוצות:

 ".פסל" על ושומר בגוף חללים בונה ,מהאחרים במרחק דמעו אחד כל ,תסטטי אחת קבוצה (2)

 .לחללים תונכנס "הפסלים" ןבי צהר ייההשנ קבוצהה     

 .לחלל מחלל ישר לעבור ומנסה "הפסלים" ןבי צהר הייהשנ קבוצהה .טופפתמצ הפסל בתפקיד שהיא הקבוצה (3)

  בלי ,עיםנה מהחללים ולצאת להיכנס מנסה הייהשנ בוצההק .באיטיות נעה "הפסלים" בתפקיד שהיא הקבוצה (4)

 .בפסלים לגעת     

  למנוע מנסים ושההשל .החוצה לצאת ומנסה החלל בתור עומד הרביעי .גדול חלל יוצרים שלושה: משחק (5)

 .יציאתו     

 ךבגופ צורות הרכב

 .פעמים מספר התנועה על חזור ?בתחושה ההבדל מה .הזווית את ישר .זווית צור ,במפרק תנועה תוך (  1)

 .חדות זוויות רק הנב .כהות זוויות רק הנב .נוספים בחלקים נוספות זוויות חפש (  2)

 ...הלאה וכך ,השאירהו זווית הוסף ,והשאירה זווית צור (  3)

 ?תלבנו הצלחת זוויות כמה - 

 ?הזוויות בניית סדר את זוכר אתה האם - 

 .ויותר זוויות שלוש אחת-בבת לשחזר נסה - 

 .ועהנת תוך באחרות הזוויות את החלף - 

 .הקרקע על זוויות השלם ךבגופ או גופך בחלקי וצור שכב   (4)

 .מעוף בשעת הזוויות את נסה   (5)

 ?יותולזו ולחזור מעוף בשעת םיפופהכ הגוף חלקי את ליישר ןיתנ םהא - 

 .המעוף בשעת שיצרת הזוויות על וחזור לקרקע חזרה רד - 

 בזוגות:

 .שלכם המפגש בנקודות זוויות צרו   (6)

  ותועתנ שילוב תוך ,זוויות חמש ןאות את בנו .ןעליה חזרוו ןבניית סדר את זכרו ,רצופות זוויות חמש בנו   (7)

 .מותהתקדוב ביניים       

  .משלו להוסיף ומנסה מצטרף שלישי .גופו בכל זוויות יוצר הזוג מבני אחד כל (  8)

 .מחדש במהירות ןולהרכיב ולשוב הזוויות את לפרק נסו       
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 .הבכיוונ הפוכה זווית יבנה ושני זוויות לבנות ינסה אחד .הזוויות של והסגור הפתוח לצד לב שימו   (9)

 .ביניהם החלל את שתסגורנה זוויות יחד בנו - 

  זווית יוסיף השני כ"אח ,חדש בנהלמ להצטרף הראשון יוכל אליה ,זווית שלישי יבנה ,החלל בתוך - 

 .חלילה וחוזר ,חדשה   

 .ישרותו כהות ,חדות זוויות ליצור נסו .וףמע תוך איברים והפגישו ונתר ,רוצו (10)

 .ברצף תפקידים החליפו .במעוף לחקותה מנסה השני ,הקרקע לע זווית יוצר האחר .(11)

 .תנועתי בקשר לזווית מזווית ברועִ  .זווית שתיווצר כך ,זה על זה הישענו (12)

 .הזווית לתוך להיכנס מנסה השלישי ,ביניהם זווית יוצרים שניים :בשלושה משחק( 13)

 .כניסתו את למנוע בתנועה מנסים השניים       

 :הנושא מן ללמוד ןנית מה

 אותו הסובב והמרחב הגוף ןבי והקשר במרחב הגוף צורת. 

 הגוף צורת על שונות תחושות השפעת - ולהיפך התחושה על שונות הגוף צורות השפעת. 

 ועעיםנמת שני בין הקשר על הגוף צורות השפעת. 

 בו המשתמש לתנועת ותכונותיו המכשיר צורת בין התאמה. 

 הגוף ותנועת מכשיר תתנוע ןבי בעיתוי שליטה. 

 בטוחה לנחיתה הגוף צורת תרומת. 

  



19 
 

 סימטריה-הא וגילוי בגוף הסימטריה אחר החיפוש

  הוא למעשה אך ,סימטרית צורה בעל ,לכאורה ,הוא שהגוף ,העובדה היא האדם בגוף המופלאות התופעות אחת

 .לחלוטין סימטרי-א

 ךא ,שווים חלקים שני נקבל ,(הלאה וכך הפה מצעא ,האף לאורך ,המצח אמצע)מ לאורכו הגוף את נחצה אם

 מתפקדים צד בכל האיברים שבו מצב אחריה גוררת ,שונים לתפקידיםת שאחראיו אונות שתי שבמוח העובדה

 לגמרי שונה ,הדומיננטי ,האחר בצד התנועה תחושת ,זהה באופן מתנועעים אינם שמאל וצד ןימי צד .שונה באיכות

 .יהשנ הצד ןמ

 מותן ,טהושמ יותר קצת אחת כתף ,שלה הסימטרי היבנה את מאבדת צורתנו גם שלרוב ,תוכיח מדוקדקת הסתכלות

 .הלאה וכך מוגבהת קצת אחת

  את נדגיש ,השני בחלקו ףבגו הסימטריה חיפוש של תהליך מצהנ ,הראשון בחלק: חלקים לשני יחולק זה פרק

 .ומטה מעלה ,אחור-חזית ,ושמאל ןימי ןבי ההבדלים את כלומר ,סימטריה-הא
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 בגופנו הסימטרית החלוקה

 .בגוף סימטריה תחושת וליצור סימטריה מהי ןלהבי ,בגוף סימטריה לחפש ננסה

 :הנחיות

  ,האף באמצע ,ייםנהעי ןבי ,המצח באמצע שיעבור ,אמצע קו מיוןבד להעביר נסה .(פרקדן) הגב על שכב   .1

 .הרגליים בין הגוף לאורך ,הצוואר ,הסנטר באמצע ,הפה באמצע      

 ?חלקים אותם נמצאים הדמיוני הקו יד  צִ  ינמש םהא ,כלומר ,סימטרית היא החלוקה האם (בדמיון) בדוק      

 ?הסימטרית הצורה על לשמור בכדי עשית מה .הסימטריה תישמר ועהנהת שבזמן כך ,בגוף חלקים והזז שכב   .2

 ?זהה לגובה הגיעו הידיים האם - ובדוק ינייםע פתח ,לצדדים םידיי הרם .עצומות בעיניים פרקדן שכב   .3

  באמצע בדיוק שייפגשו דע ,(לגוףס ביח) לפנים ידיים הרם .לצדדים ידיים ,עצומות עינייםב קדןרפ שכב   .4

 ?השתפרת האם ,פעמים מספר נסה .הדרך      

  בגודלם זהים חלקים לשני הגוף את( מובןכ ,בדמיון) לחצות יהיה שניתן כך דועמ .בעמידה ךגופ את בדוק   .5

 .הסימטרית העמידה את ןויתק שיבדוק מחבר לבקש כדאי .םובתנוחת      

 ?לסימטריה בצורתה קרובה היתה כשהעמידה חשת מה      

 .שנית בדוק .הסימטרית לעמידה וחזור רוץ ,שחרר      

 .ותקן בדוק ,יסימטר גופךכש המראה מול בפתאומיות עצור .מראה שבו בחדר הסתובב   .6

 .בגוף הסימטריה מידת את ולבדוק בפתאומיות ולהזדקף להתכופף נסה   .7

  .המקל אל השדרה עמוד את ולקרב לשבת הסנ ,צפהלר ניצב מקל האוחז זוג ןב בעזרת   .8

 ?תפתלמ הוא ןהיכ ?ועמד? הצלחת לא חלקים באילו ?למקל במקביל השדרה מודע את להעמיד הצלחת האם      

 .סימטריות שתהיינה כך ,לרצפה הרגליים כפות והצמד ,עמוד   .9

 ?בנוח מרגיש אתה האם      

 ?בנוח מרגיש אתההאם  .סימטריות לא אותך הנח      

  .השנייה ברגל נסה .הצידה הוליכה כ"אחו לפנים רגל הרם ,שכב .10

 ?הנועהת בטווח? השרירים במאמץ הבדל חשת האם      

 .יםראח גוף ברייבא זו בדיקה נסה      

  .(כתף ,רגל ,ד)י איבר בחר( ו'וכו סמיכה שכיבת ,ייםדוי ברכיים עמידת ,ישיבה) סימטרית מוצא עמדת בחר .11

 ?בהבדל חשת האם ,השני בצד זהה איבר נסהן מכ רולאח אחד צד הפעל      

 ן:ה ואלו ,כרטיסיות ןהכ .12
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 מה .הפברצ נוגעים ,הם ורק ,הם בכרטיסיה המסומנים החלקים: ונסה רטיסיהכל מכרטיסיה בורע -

 ?הגוף מצב
 .נסה ?תסימטרי-א וצורה סימטריה צורה ותנלב מהמצבים דאח בכל אפשר האם -
 .ביניים תנועות ללא לכרטיסיה מכרטיסיה ועבור לזו זו קרובות סיותיהכרט את דמעה -

 

 בגופך הסימטרית הבניה

 :הבאות ותהשאל על לענות מנסה הפרק

 (התבנית תפיסת)? לבנות הגוף יכול סימטריות צורות אילו -
 ?סימטרית לא צורה ומתלע ימטריתס בצורה כשהגוף שונה ההרגשה האם  -

 :הנחיות

  גוף חלקי אותם יהיו הקו איברי ומשני דמיוני בקו הגוף את לחצות אפשר ,כלומר) סימטרית מוצא עמדת בחר .1

 .(מצבים באותם    

  .חדש סימטרי "פסל"ל ושוב ,אחר סימטרי "פסל"ל עבור .2

 .שוטף יהיה למצב ממצב שהמעבר ,לב שים .ךמגופ יתשבנ "פסלים"ה על חזור    

 ?סימטרית היא הליכה םהא .הגוף של הסימטרית הצורה לע מתמדת שמירה תוך להתקדם נסה .3

 .תסימטרי-הא רההצו לע מתמדת שמירה תוך ,להתקדם נסהו בגוף תסימטרי-א צורה צור .4

 ?יותר נעים לך היה דרך באיזו .תסימטרי לאבצורה  כ"ואח תסימטרי ם בצורהפע התקדם .5

 ?מעוף תוך ניסית האם? לרצפה קרוב כשהיית גם ניסית האם    

  השקט הצד האם .אחת-בבת איברים מספר הנע .שקט השני כשהצד ,הגוף של אחד צד רק הנעו הארץ לע שכב .6

 ?מאמץ ללא ,הרפ נשאר    
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 וצלך אתה

 הנחיות:

 .(למנורה מתחת או שמש ביום) הרצפה על ייראה שהצל כך מודע .1

 ?מאחוריך מתי? לפניך מתי? צר מתי? ךארו הוא מתי :ועהנובת בעמידה הצל רחא עקוב .2

 ?מאוד ןקט יהיה ךצל זאת ובכל ךאורכ לכל להתמתח התוכל .3

 ?ךארו יהיה ךצל זאת ובכל וקטן עצמך וךבת מכונס להיות התוכל ,ולהיפך    

  כשאתה ,צר יהיה ךצל בה ,עמידה שתמצא הייתכן? רחב ךצל גם האם .מקום הרבה התופסת רחבה בצורה מודע    

 ?רחבה בצורה עומד    

 ?לא מתי ?סימטרי תמיד הוא סימטריה צורה של הצל האם: בצל והסתכל תסימטרי צורה ךבגופ בנה .4

 ?סימטרי לא דתמי הצל האם .בצלך והבט סימטרית-א ורהצ בגופך בנה .5

 ?מתי? בצל סימטרית צורה לבנות ,סימטרית לא בצורה שגופך למרות ,הצלחת םהא    

 חבר עם סימטרית צורה בניית

 הנחיות:

  יהיה שאפשר כדי ,מראה מול רצוי) סימטרי מבנה בונים וביחד מצטרף ינהש ,סימטרי "פסל"כ עומד האחד .1

 .(בה ולדייק הסימטריה את לבדוק    

 .סימטרי מבנה וצרנ הצטרפותו עם אך ,מצטרף ינהש ,סימטרי-א "פסל"כ עומד דהאח .2

 .הסימטרי המבנה את ושובר מצטרף השני ,סימטרי "פסל"כ עומד האחד .3

 .לשניכם אחר עאמצ קו .בשלשות כ"ואח בזוגות םהפע אר ,ליחיד שהוצעו סיונותיהנ את נסו .4

 ?הייחוד מה? היתרונות מה ?הקשיים מה . שניכם ביו האמצע כשקו רבות צורות לע שובח    

 .ספסלים על התקדמות תוך ,סיונותיהנ ןמ אחדים נסו .5

 .סימטרי-א או סימטרי "פסל"כ חברך את בנה .6

 ובאומנות בגוף הסימטריה

 הנחיות:

 .שפיסלת הצורות את בגוף חקותל נסה ,סימטרית-א צורה פסל ,סימטרית צורה פסל: הנבפלסטלי .1

 .בעיניך ןח שתימצא רפרודוקציה חפש ,אומנות ספר בעזרת .2

 ?סימטרית-א או סימטרית התמונה האם -     

 ?בתמונה סימטריים חלקים יש האם - 

 ?בתמונה סימטריים-א חלקים יש האם - 

 סימטריה בכוונה?-והא הסימטריה את בנה ןהאומ לדעתך האם - 

 חן בעיניך?מה מוצא  - 

 .או חלק ממנה ,חקה בגופך את התמונה - 
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 סימטריה בין כפות הידיים וכפות הרגליים-סימטריה וא

 ?ולוכ הגוף לע משפיעה היא האם

 :הנחיות

  ושתי השנייה היד כף םע עשה ןכ .וגזור אותה העתק ,הבריסטול על יד כף הנח .ומספריים עיפרון ,בריסטול ןהכ .1

 .הרגליים כפות    

 .ידיים להזיז בלי הגוף כל את ענה ."ידיך ציורי" על ידיך נח אתהו הרצפה על "ידיך ציורי" את חנה .2

  חייב הוא האם? גופך מצב מה ."ידיך ציורי"על  ידיך הנח .ןיהנבי סימטרי ביחס הרצפה על "ידיך ציורי" הנח    

 ?סימטרי להיות    

 .ועוד עוד נסה? ברצפה נגע ךגב האם? הרצפה את עזבו רגליך האם .יךיד זיזת אל .רבות צורות בגוף ליצור נסה    

 ".רגליך ציורי"ו רגליך שתיב 2סעיף ב ההנחיות את נסה .3

 .ציוריהם על והרגליים הידיים את הנח .ביניהם סימטרי ביחס "רגליך ציורי"ו "ידיך ציורי" הנח .4

 ?סימטרי להיות חייב הוא האם? גופך מצב מה    

 ?סימטרית התנועה האם .חליפות הרגליים ועל הידיים על ןעהיש    

 .הגוף מצב את ובדוק האיברים את הנח .סימטריות לא צורות והרגליים הידיים מציורי ותנלב נסה .5

  ,לעיתיםו סימטרית בצורה ,לעיתים ,אותם העמד .אחרים למקומות מהציורים שניים העבר .הציורים על דעמו .6

 .אחרים לכיוונים גם נסה ?לפנים רק התקדמת םהא .ריתסימט-א בצורה    

 ?ולהיפך השמאלי גופך לצד ןימי יד בריסטול את פעם העברת האם    

 .הבריסטולים שאר גרירת י"ע המתאים האיבר עםאליו  להגיע נסהו מאוד םהבריסטולי דחא קחהר .7

 ?הבריסטולים הזזת עם ךבגופ פנייה גם אפשרית האם    

 ?סימטרי זאת לעשות התוכל .בלבד הרגליים של הבריסטולים את הזז ,ותקבוע יםהידיכש    

 .יותר מהר זאת לעשות דרך מצא .במהירות והתקדם הבריסטולים ארבע את להזיז נסה .8

 .נגדית ורגל אחת יד של בריסטול לע רק ממקומך לזוז נסה .9

 ?נוסף קושי בהתקדמות יש האם .מקבילה ורגל ביד נסה    

 ?סימטרית-א או סימטרית צורתו האם .גופך את בעה .הנגדית והרגל היד בריסטול על עמוד    

 ?סימטרי-א או סימטרי שהגוף היא הרגשתך האם .מקבילה ורגל ידב נסה תכע    

 ?שמאלי או ימני אתה האם

 .העבתנו יםדומיננטי שהם ,(שמאל או ןימי) אחד בצד איברים מספר או יברא יש לבצע מסוגל שהילד בפעולה

 .'וכו תרנל ,לבעוט ,ןרוכס לרכוס ,שיניים לצחצח ,כדור לזרוק ,להסתרק ,מזלג להחזיק ,למשל

 המבוגר שהאדם מומלץ לא .הימניים האיברים ידי על האנשים ובר אצל נעשית בחפצים המניפולציה פעולות

 יש ,בשמאל לפעול נטיות מגלה לדי אם ,ההיפך .שלו דומיננטי הלא בצד לפעול ילד על ייכפו (מורים או הורים)

 .שלו החזק הצד את לפתח לעודדו

 קביעה ןאי צעירים יםדיל אצל .'(וכו דיבור ,הקריאה בעיות) וחרדות מתחים לו ולגרום לילד להזיק יהועש כפייה

 והם מתייצב הדומיננטי הצד' ד כיתה שלקראת עד פעולה צד מחליפים הם .הדומיננטי הצד של משמעית-חד

 בצד צענהבתת הפעולות כל בהכרח לא ,כתיבה כמו ,לפעולה ןימי צד נבחר שאם לציין כדאי .מסוים צד יםמעדיפ
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 .צמועל ע יחזור הפועל הצד מתהמסוי פעולהבש הוא החשוב .ןימי

 את לקשור הילד את ללמד עדיף .שמאל יד ןוהיכ ןימי ידן היכ אותם ללמד רוצים אנו הספר לבית נכנסים כשילדינו

 שמאל יד לומר במקום .חיצוניים בסימנים תלוי להיות ללמדו מאשר ,הצדדים יןב ההבחנה ליכולת איבריו תפקוד

 יד היא ,ומציירת בצבע האוחזת הידש נאמר( קיים תמיד שלא ,חיצוני גירוי) השעון את עונדים אנו עליה היד היא

 .ןבדמיו הפעולה ורשיחז י"ע ןימי צד את לזהות יוכל ,ביד צבע לילד כשאין גם ,ואז ןימי

 .(25-39)עמודים  במרחב כיוונים בפרק "המרחב אל צא" בקובץ לקרוא כדאי בנושא ההבנה להרחבת

 .הדומיננטי בצד השליטה לפיתוח פעולות סידרתוכן  ,והגדרתו הדומיננטי הצד זיהוי מציעה זה בפרק הפעילות

 ?שלך הדומיננטי הצד מהו

 .בנפרד הזוגיים מהאיברים אחר לכל משימות תינתנה זו הנחיות בסדרת

 .התנועה את המלווה התחושה ואת ,צד בכל שליטתך את והשווה צד בכל פעולה כל נסה

 :ותנחיה

 .(הפוך ספסל ,משחקים במגרש קורה ,מדרכה קצה) צרה קורה על התהלך   .1

 .מוביל ןימי צד - הצידה לך .א       

 .מוביל שמאל צד - לך־הצידה .ב       

 ?המיד באותה הצדדים בשני לך נוח היה אםה      

  רגל על לעמוד ,ללכת)כמו  פשוטות פעולות מספר לבצע ונסה (מטפחת בעזרת אפשר) תחא ןעי םעצו   .2

 ?ההרגשה היתה מה .(במדרגות לרדת ,לנתר ,אחת      

 ?במה? הבדל היה האם .הפעולות אותך על וחזור שנייה ןעי עצום      

  של ןתחתו חלק אפשר) דק צינור בעזרת: הבא הניסוי את ערוך ,שלך הדומיננטית העין את לגלות ברצונך אם      

 להשתמש מעדיף שאתה ןהעי היא בה להשתמש שבחרת ןהעי .רואה אתה מה ותאר מטרה אל הסתכל ,(עט      

 .בה      

 .שמאל ידאת  ןמכ לאחרו ושמאלה ימינה ןימי דאת י הנע .א   .3

 .יהילשנ מנוגד בכיוון יד כל כך-ואחר זהים בכיוונים וימינה שמאלה יחד ידיים שתי ענה .ב      

 .מנוגדים בכיוונים תנועה לבין זהים בכיוונים ועהנת ובין ושמאל ןימי בין התחושה את להשוות זכור      

 .במהירות החפץ את תפוסו ןהשולח לע דעמו .(מגולגל נייר ,צימוק ,מחק) וקל ןקט חפץ מונח השולחן על   .4

 ?יד באותה סיונותיהנ בכל השתמשת האם ,פעמים מספר נסה? בחרת די באיזו      

  הצלחת בהם הפעמים מספר את לספור הצלחת האם .אחת ביר ('וכו לבנה ,עבה ספר) כבד חפץ והורד הרם   .5

 ?פעמים כמה? להרים      

 ?יותר חזקה יד איזו .השנייה ביד נסה      

 :שקיות עם

 ?יותר רחוק זורק אתה יד באיזו .בשנייה כ"ואח אחת ביד למרחק שקית זרוק   .6

 ?יותר טובה למטר ןמכוו אתה יד באיזו .המטרה אל תחא דבי שקית וזרוק רהטמ קבע   .7

 ?יותר הצלחת מתי .שמאל ביד נסה .ההקפצות מספר את ספורו מעלה ןימי דיב שקית הקפץ   .8

  .דקה חציבמשך  שוב השנייה דבי נסה .דקה חצי תוך ומהר רצוף פעמים פרסמ אחת יד גב על שקית הקפץ   .9

 ?קפיצות יותר ספרת יד באיזו      
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  מיד ,שמאל לרגל ןימי מיד ,ןימי לרגל ןימי מיד) האפשריים השילובים בכל נסה .ולהיפך לרגל דמהי ץהקפ .10

 .('וכו שמאל לרגל שמאל      

 ששניכםכ נסו .אחת ביד רק בשקיות אוחזים יכםנכשש השקיות את החליפו .ל שקיתבמק משתתף כל .11

 .בשמאל ינוהש ןבימי האחדכש כך-ואחר בשמאל כר-אחר ,ןבימי אוחזים      

 .השקיות את החלפתם דרכים באילו? ביותר הקל סיוןיהנ היהמה       

 ?יותר נוח מה .לשמא ברגל אותו הרם ,ןימי ברגל אותו הרם .הרצפה על מונח סמרטוט .12

 .אותו לאבד בלי תאח לרגל מתחת הכדור את לגלגל הסנ ,תפויח רגליים וכפות (טניס) ןקט דורכ םע .13

 .לשנייה מתחת נסה      

 ?רגל בכל הכדור במגע שונה תחושה חשת האם ?הרגליים בשתי שווה שליטה בתנועה שלטת האם      

 ?הבתנוע דייקה רגל איזו .לרג לכף רגל מכף הכדור את דחוף ,בישיבה .14

  ברגל נסה .ולדחוף להמשיך יהיהואפשר  לרגל יחזור שהכדור כך ,לקיר הכדור את אחת ברגל דחוף ,בישיבה .15

 .השנייה      

 ?הכדור את עצרה רגל איזו .ברגל החוזר הכדור את ועצור לקיר בכוח כדור בעט .16

  לך היה לו? שווה בעוצמה הרגלייםתי בש דחפת האם .רגלייםה בשתי אחת הנובעו בעת הכדור את לדחוף נסה .17

 ?שווהבמידה  דוחפות היו האם ,גדול דורכ      

  האיבר על ומצביע ן(ימי רגל למשל) צד ןמצייו בגוף איבר בשם קורא האחד .ינהש מול האחד עימדו ,בזוגות .18

 .זז לא השני ,טעה אם .האיבר תא מניע ינהש ,וןכיע נהצב אם .חברו אצל ןהנכו בצד ןכונה      

 בשמאלו ןבימי שליטה

 בכדי ,מהצדדים אחד בכל מרבית שליטה לפתח כדאי (ומעלה' ד מכיתה) מוטורית מבחינה ברכ שלב כשהילד

 .ביטחון והרגשת משחק חופש לו לאפשר

 :הנחיות

 .שתי שקיות מתנועע לכל

 ?השקיות את להפיל בלי התקדםל הצלחת האם .התקדםו זהים איברים על השקיות את חהנ   .1

 .משקית חופשי לו המקביל החלק כאשר ,אחד חלק על שקית השאר      

 .המקבילים הגוף חלקי ינש ןבי בתחושה להבדל לב שים .וענל נסה      

 ?עגולים ןאכ המעגלים האם .אחת הנובעו בעת הידיים בשתי הרצפה לע מעגלים ציירו יד בכל גירקח    .2

 ?השרטוט תנועת את התחלת ןכיוו לאיזה? בגודלם שווים הם האם      

 .המעגלים אל ךכשגב נסה .לעצמך שציירת למטרה אחת-בבת ידיים בשתי קלע   .3

  בעת גופך תנוחת מהי? ניסית מוצא עמדת מאיזו .המעגלים לתוך רגלייך כפות בשתי שקיות וףדלה נסה   .4

 ?הניסוי      
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 .שונות מוצא מעמדות נסה .שונים באופנים שנייה ליד יחד ןאות העברו אחת דבי שקית על שקית שים   .5

 ?אחרים גוף לחלקי יחד שקיות שתי להעביר התוכל - 

 ?אחת ביד למעגל יחד שקיות שתי לזרוק תוכלה - 

 .הזריקה לפני שונים באופנים ביד השקיות סדר      

 ? אחר גוף בחלק שלך הזריקה שונה האם ?יד מחליף כשאתה שלך הזריקה שונה האם ,לב שים   .6

 ?לזריקה נוחים גוף חלקי איזה      

  יד אחר ביד פעל .השקיות בשתי שווה לגובה להגיע נסהו למעלה השקיות את זרוק ,יד בכל שקיתהחזק    .7

 .זמנית-בו הידיים בשתי כ"אחו      

 .הנגדית ביד שקית כל והחלף הקפץ .בידיים השקיות את הקפץ   .8

 .ריצהוב הליכה ,בישיבה 8-ו 7 הנחיות את נסה   .9

 ?התקדמות תוך עהלתנו במקום התנועה ןבי ההבדל מה      

 .נסה? אחת בבת הגוף צידי בשני השקיות את להקפיץ אפשר בהם אחרים גוף חלקי יש האם .10

  בה יש כאילו מתפקדת קההרי כשהיד ,10 הנחיה את בצע .החזק שקית על יד אחת והשאר את השנייה חופשית .11

 .שקית      

 .הידיים תפקידי החלף? השקית ללא ליד קרה מה      

 .סביבך שונות גיאומטריות צורות אחת-בבת הידיים בשתי שרטטו יד בכל גירהחזק  .12

 .לימינך שמאל ויד ךלשמאל מכוונתימין  דכשי ,הגיאומטריות הצורות ןמ אחת לכל ,יד בכל שקית וקלע שב      

 ?ועדמ? לקלוע יותר קל גיאומטרית צורה לאיזה      

 .מנתר אתה כיצד ,לב שים .שונים מכיוונים ןלתוכ תרונ גיאומטריות צורות השתמש באותן .13

 .שנייה ברגל לניתור אחת ברגל הניתור את השווה .לרגל מרגל תרנ .פרדנב רגל בכל תרנ      

  מצבי של מרבי שינוי ךתו ,בלבד זריזה הפחות ביד שקית הקפצתו תפיסה ,בזריקה קצר תנועתי רצף חבר .14

 .מוצא      

  של המגע ,התפיסב .דהי רק ולא ,השקית כיוון אחרי נע כולו הגוף ,תהתפיסו השקית זריקת ןבזמ :לב שים      

 .השקית תנועת מסלול את אחת-בבת עוצרת נהיא היד ותנועת ,ןעדי היד םע השקית                  

 אחור ,חזית

 ,למדי בולט לאחוריו הגוף חזית ןבי הסימטריה חוסר

 חשוב הראייה חושהן  ,כלומר .העיניים ובהם בפנים החל

 מגוונת תנועה המאפשרת המפרקים תנועת הןו ,לתנועה

 .לאחור מוגבלת תנועה לעומת ,לפנים רחב בהיקף

 לחזיתו כמו גופנו של האחורי לחלק הקשבה

 ובמיוחד הגוף מימדי של יותר תמדויק הערכה מאפשרת

 המתאפשרת התנועה את צלנל תדומלמ העומק מימד

  .גבלותהמִ  למרות ,לאחור

 איברים יענלה תוכל האם: נבדוק זה פרק של בהנחיות

 ךבתנועותי בטוח אתה האם? ההבדל מה? לאחור כמו לפנים

 ?ועדמ? לפניך כמו ,הגוף מאחורי
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 :הנחיות

 ?הכיוונים לשני בבטחה הלכת אםה .לאחור לך ,לפנים לך   .1

 .רצוף פעמים מספר לאחור תרנ .ברציפות פעמים מספר לפנים והתקדם תרנ   .2

 ?ייםנהעי תפקיד היה מה ?לפנים הניתור בזמן לגב קרה מה? לאחור הניתור בזמר לגב קרה מה      

 .לאחור רחבה יעהספ עסופ עמוד .לפנים רחבה פסיעה ופסע עמוד   .3

 ?םדיילי קרה מה? לגב קרה מה      

 .לאחור גם זה לקהולך ח ,לפנים גוף חלק הולך   .4

 .הצד על ובשכיבה בעמידה זאת נסה? להוליכו יותר קל ןלא      

 .פעמים מספר ,עצירה ללא ,התנועה על חזור .החלף .לאחור ואחד לפנים גוף חלקי שני הולך   .5

 .הצד על ובשכיבה הדבעמי אחרים גוף בחלקי המשימה על חזור      

 ?ליפול בלי ,אחת ובעונה בעת לפנים להניע תוכל גוף חלקי כמה   .6

 ?לאחור הזזתם ידי על ןתתאז גוף חלקי באילו      

 ?התנועה את תאזן איברים באילו ?ליפול בלי ,אחת הובעונ בעת לאחור להניע תוכל גוף חלקי כמה      

 .החלף .חורלא לו המקביל ואת לפנים איבר הבא   .7

 .לאחור להובילם לה שנוח גוף וחלקי לפנים התקדמותך להוביל היכולים ףוג חלקי חפש   .8

 :בזוגות

 ?להיפגש הצלחתם האם .מוביל כשגבכם והתקרבו ארבע בהליכת מזה זה התרחקו   .9

 :כדור עם

 .מאחוריך בכדור שחק .לפניך בכדור שחק .10

 ?יותר קל מה .מאחוריך ל"נכ .ליד מיד מלפניך כדוראת ה העבר .11

 מעלה ,המט

 כך ,בגוף קבועים כיוונים הם "אחור"ו "חזית"ו "שמאל" ",ןימי"ש כפר .לגוף מתייחסים "ומטה מעלה" המושגים

 .הרגלייםן כיוו "מטה"ו הראש ןכיוו את מתאר "מעלה"

 .מעלה הגוף בהמשך הרצפה על תהיינה הידיים ,מעלה ידייםכשה ,שכיבהב ןלכ

 אל מגוף העקבו מוצא נקודת מאפשרת זו קביעה .למטה ןה ,לגוף צמודות כשהידיים ,("נר") כפתיים עמידתב

 כשהראש) "הפוכה" בתנועה התנסות .הגוף של האורך מימד את לנו נותנת ומטה מעלה ןבכיוו תנועה .המרחב

 נותנת ההפוכה התנועה ".הישר" למצב פנויות גופנו מערכות כל כמה דע אותנו מלמדת ,(למעלה והרגליים למטה

 .סביבתנו על חדשה מבט נקודת לנו
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 :הנחיות

 !הגדר? הידיים ןהיכ .למעלה ידיים הרםו ןפרקד שכב .1

 !והגדר נסה .להתנועע אפשר שאליהם ,הכיוונים כל את יםיאפ בשכיבת בדוק    

 .תנועתך ןכיוו את והגדר ומגוונות שונות מוצא עמדות בחר    

 .מעלה עולים ריםחא גוף כשחלקי מטה שונים ףגו חלקי הורד .2

 .הפוך להיתלות או ,הפוך לעמוד דרכים חפש .מלמטה בסביבתך הסתכל .3

 .לתנועה עבור .3בהנחיה  שבחרת המוצא מעמדות באחת "ךהפו" שהה 4

 :למשל כמו ,הגלגול אחרי דמי פעולה ובצע ולאחור לפנים התגלגל .5

 .והליכה מהיק ,גלגול - 

 .שנמסר כדור קבל ,הגלגול סיום םעו להתגלג - 

 .בכדור בעט ,הגלגול סיום עםו התגלגל - 

 ?הגלגול במהלך הרגליים תנועת את לשנות אפשר האם ?גלגול כדי תוך הרגליים עושות מה    

 .הפוך ולהתקדם הפוך לעמוד לשני עוזר האחד ,זוגותב .6

 .הירידה ןבכיוו ראשונות כשרגליך ,ממגלשה רד .7

 .הירידה בכיוון מוביל כשראשך ממנה דר    

 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 הגוף צידי בשני המקבילים החלקים זיהוי. 

 במרחב מקבילים חלקים של התנועה טווח. 

 בגוף הדומיננטי הצד וגילוי הגוף של מקבילים חלקים בהפעלת הנוהשו השווה. 

 סימטרית-א ותנועה תנוחה ומתעל סימטרית ועהנובת בתנוחה הנוחיות במידת ההבדל. 

 סימטרית-א ועהנת לעומת סימטרית בתנועה הגוף תחושות על ההשפעה. 

 מאחוריו למרחב למודעות בהשוואה רבה הגוף שלפני למרחב מודעות. 

 הגוף מאחורי בתנועה השליטה שיפור. 

 ומלמטה מלמעלה במרחב בתנועה השליטה שיפור. 

 הגוף מותד לעיצוב חבר תרומת. 
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 הגוף בריאי הכרת :גפרק 

 הקדמה

 כשחלק: עיםנ לחלקים ,המפרקים בעזרת ,מחולק הגוף .כולו הגוף על משפיעה תזוזה וכל אחת יחידה הוא הגוף

 משתנה למעלה הידיים הרמתם ע ,למשל) ןלעי נראים תמיד שלא ,כולו בגוף שינויים על משפיע הוא ,זז בגוף דאח

 .לאיבריו הגוף לחלוקת נתייחס זה בנושא .הדם( מחזור פעילות

 לגלות עשוי החיפוש .ותפקידיהם השונים הגוף איברי ןבי הבחנה לערוך מאפשרת לאיברים לב ותשומת התנסות

 היו ןולכ ,בתפיסתנו "העיוורות ותדקונה" היו ,למודעות מחוץ היו כלשהי שמסיבה ,איברים למודעות ולהביא

 .ועהנלת כראוי ,מנוצלים לא ,מוזנחים איברים

 היתרונות הכרת בעזרת .שלנו בתנועה ייםטומיננדה םה איברים אילו ,לגלות שני מצד לנו מאפשרת החלוקה

 הדומיננטיים החלקים יצולנול ולטיפוחם להכרחם ,םהמוזנחי באיברים מחודשת להתנסות להוביל ןיתנ והחסרונות

 .חדשות במשימות להצלחה
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 הגוף איברי שמות

 התייחסות המאפשרת משותפת שפה לבנות במטרה ושמותיהם וניםהש לחלקים הילד לב תשומת את נסב זה בפרק

 .אותה הבונים החלקים פירוט תוך לתנועה

 .עהוותנ מגע תוך האיבר שם את ללמד כדאי ןולכ ,לאיבר מודעות בהכרח אינה האיבר שם שידיעת ,לזכור כדאי

 :הנחיות

 .הגוף איברי של רשימה רורע .1

 .(?שמתר שלא חלקים גילית התנסותך תו האם .הרשימה פי-על אפשר) וףהג של בחלקים היד בכף גע (א)   .2

 ?הגוף איברי לכל מגיעה היד כף האם           

 .גופך של האחוריים בחלקים במיוחד גע (ב)      

 .(ותסמכו או) עצומות שהעינייםכ בגוף שונים בחלקים היד בכף גע (ג)      

 ?נותסיויהנ שלושת ביו ההבדל מה           

 .להפגישם נסה ... בגוף איברים שני על חשוב   .3

 .שונים באיברים פעמים מספר נסה      

 ?נפגשים אינם אילו? נפגשים איברים שני כל האם      

 .ובשכיבה בישיבה גם נסה .המפגש ומקומות האיברים כל את בשם ןוציי שתוכל ככל רבים איברים הפגש  .4

 ?מדוע? איברים הרבה להפגיש קל היה מוצא עמדת באיזו      

 ?הפגשת איברים כמה ,ספור .איברים הרבה להפגיש נסה ,ומיד עצור מסוים ברגע ,בחדר ךל   .5

 .איברים יותר להפגיש נסה עצירה בכל      

 .איברים הרבה להפגיש נסה - באוויר כשהגוף ,תרנ ,בחדר רוץ   .6

 ?הצלחת כמה? הצלחת אלו      

 בזוגות:

 .אחת הנובעו תעב איברים הרבה להפגיש נסו .שונים באיברים געו .זהים באיברים וגע   .7

 .נפגשו איבריםו ליא במילים מצייר השני ,במהירות איברים מפגיש חדהא   .8

 .מפגישם השני,איברים שמות במילים מצריך האחד      

 .איברים של ראח זוג נסו .המגע את לנתק בלי ,להתקדם ונסו איברים זוג הפגישו   .9

 ?ולהתקדם איברים להפגיש מאד קשה מתי      

 .תפקידים מחליפים ,הצליחאם  .הבורח של בגבו לגעת מנסה התופס ,בזוגות: "גב תופסת" משחק .10

 .תופסל הופך הבורח ,מראש המוסכם בחלק "תופסה" גענכש ורק ,אחר חלק על להחליט אפשר      

 .הפרק ילתבתח שערכת לרשימה חזור לסיום .11

 ?קודם ציינת שלא ,איברים להוסיף תוכל האם      
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 עהנובת הגוף איברי

 באיבר הלב תשומת מיקוד ךתו ,ועהנהת אפשרויות של וגילוי חיפוש ,לבדיקה הזדמנות נותנות זה בפרק ההנחיות

 .הגוף של בחלק או מסוים

 :חלקים שלושה בפרק

 .והשונה שווהה - ורגליים ידיים ועתנת: הגפיים תנועת .א

 .התנועה מרכז - והראש הגו .ב

 .בתנועה הגוף חלקי בידוד .ג

 ושונה שווה - וידיים רגליים תנועת .א

 הם מדוע? ביניהם ההבדל מה .האדם בגוף ביותר הניידים החלקים הם הגפיים ".גפיים" קרויות והרגליים הידיים

 ?יכולתם מה? תפקידם מה? שונים

 .והשונה הדומה מתוך הפעולה שרויותאפ את להבהיר באה ההשוואה

 :הנחיות

  ןלדמיו לב שמת האם? שונה מה ?דומה מה .היד בחלקי הרגל כף בעזרת גע .הרגל בחלקי היד כף בעזרת גע   .1

 ?הרגל וחלקי היד חלקי יןשב      

 .במילים תאר ,ועהנבת נסה? הברך במפרק לבצע אפשר לותופע אילו   .2

 |.במילים ותאר העבתנו נסה? המרפק פרקמב לעשות אפשר פעולות אילו      

 .ביחד וביד ברגל הדומות ועותנהת את לבצע נסה      

 .ותאר נסה? הזרוע פרקבמ לעשות אפשר פעולות אילו   .3

 ?הירך פרקמב לבצע אפשר פעולות אילו      

 .המפרקים שני ןבי יוהשונ ןהדמיו ואת התנועות את ולתאר לבצע נסה      

 .הרגל פיסת לחלקי השווה .בה אחרים מחלקים בנפרד יענלה אפשר היד פיסת של חלקים אילו בדוק   .4

 ?ביד יום-יום מבצע אתה פעולות אילו   .5

 .פעולות מספר הנס? ברגל יום-יום מבצע אתה פעולות אילו   .6

 ?שגילית העונהת ואפשרויות ולותעהפ ןבי קשר יש האם      

 ?במבנה וההבדלים לותובפע השוני ןבי קשר יש האם      

 :תוהפעולו ועותהתנ את והרגליים הידיים במפרקי לבצע יכול אתה האם בדוק   .7

 סיבוב -     ופשוטה כפיפה - 

 ורקיעה מחיאה -    הוהרחק קירוב - 

 התקדמות -     והרפיה מתיחה - 

 ...לרשימה פעולות הוסף -     והורדה הרמה - 

 .העונת כל לבצע יםדרכ מספר חפש      

 ?בהליכה הידיים תפקיד מהו? בהליכה הרגליים תפקיד מה   .8

 ?קשה זה מדוע ,הידיים על ללכת נסה      

 ?השוני מה? הדמיון מה .הרגלייםפיסות ב גם אלו ותיחנה לנסותניתן  .הידיים פיסותל הנחיות סדרת ןלהל



32 
 

  .היד פיסתב לבצע שאפשר תנועות שלוש בחר   .9

 .ונמוך גבוה ןאות נסה .ומלטף חזק ןאות נסה .ולאט מהר ןאות נסה .ממנו ורחוק לגוף קרוב ןאות נסה      

  לחלקי קורה מה? הזרוע תפקיד מה .שונות במהירויות ,שונות בעוצמות ,שונים באופנים יד בכף יד כף הפגש .10

  ?האחרים היד      

 ?בתנועה משתתף הגב האם      

 .רעשים להשמיע ,היד פיסת של אחרים יםחלק להפגיש נסה .11

  בדרכים ולהפגישם האחרים היד חלקי את להניע ,המגבלה למרות ,ונסה זה במצב הישאר .במרפק מרפק הפגש .12

 .המגבלה למרות ,לעשות הגוף כל יכול מה בדוק .אחרת מגבלה נסה .שונות      

 בזוגות:

 .בידיים מרעיש ינהש ,ינייםע עוצם האחד .13

 .זהה תנועה ומדגים לרעש שגרמה התנועה היתה מה לנחש מנסה העיניים עוצם      

  .רוחב , מבנה ,לדגו - היד חלקי את השווה .14

 .היד בפיסת והתחושה התנועה מגוונת מה לב שמת האם .ברגליים ל"כנ .שונות בדרכים ידיים פיסות הפגישו      

 .היד – ךארו למנוף מחוברת היד פיסת      

  ,הטיפוס לביצוע שיספיק ןזמ הידיים על להישען מסוגל יהיה שהגוף ךכ על סומכים שאינם ,ילדים יש :רההע

  אלה ילדים מעזים ,מנפילה אותם מבטיחה יד אחיזת וכל חזקות כשהידיים רק .המכשול ומעבר ודנהנד          

 .בידיהם לבטוח          

 :הנחיות

  ןבזמ וענל אפשרות חפש? אתה מכיר ,הידיים על כולו הגוף או מהגוף קחל ןשענ בהם ,סמיכה אופני כמה .1

 .הידיים לע כהיהסמ    

 .ידייםהו רגלייםה כפות עלן הישע .2

 ?ייםפכ מחאת פעמים כמה .כפיים מחאו הגוף מכובד ידיים רגעית שחרר    

 ?נקשת פעמים כמה .בזו זו ונקשם הגוף מכובד רגליים רגעית שחרר    

 .להיפך עםפו ,ידיך את ךרגלי מקדימות כשפעם ,ורגליך ידיך על מדרגותב רד .3

 .מתח על בתלייה התנדנד .4

 והראש הגו .ב

 ציבהיה מרכז הוא הגו אבל ,הגפיים ועתנת של ןיעל הנראה להיקף בהשוואה ןקט הגו חלקי של התנועה היקף

  .החברה של תנומשע בסיס ,יסוד יןילצ ",החברה של הדרהש עמוד": בביטוי משתמשים לחינם אל .והתנועה

 מכל הזעזועים את הסופג הוא והוא כולו התנועות יוצאות ממנו ,כולו הגוף את המחזיקוא ה האדם של השדרה עמוד

 .נחיתה

 :מונחים הבהרת

 וראש מגפיים חוץ הגוף חלקי כל - גו. 

 .הגו של האחורי החלק - גב* 
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 התנועות את לחוש קשהש ןה לקושי הסיבות .הגו של התנועה רויותלאפש מודעים להיות צעירים ילדים ללמד קשה

 .הגו פעולות רוב אחרי לעקוב המתקשות והעיניים הגו חלקי יוב הקטנות

 בשכיבת ,בזחילה בעיטה הצורך את עודדנ ובמיוחד זה באזור רבה יתנספונטא תנועה נאפשר הצעירים יםאבגיל

 את גם נשלב ,(ומעלה 'ה ,'ד) יותר המבוגרים יםאבגיל .'וכו ייהתל ,סולם שלבי בין השתחלות ,טיפוס ,יםיאפ

 .הגו תנועות עותדומו להבנה החקירה

 :הנחיות

 .שונים באופנים זחל   .1

 .'וכו .... גמל שתדב ,חתול תחותימה ךבגופ הקח   .2

 ?ךגוו את לפתל יכול אתה פיתולים בכמה   .3

 .והג לתפקיד , לב םשי - בגופך נדנדות צור   .4

 .די בכל חבל ותפוס ,החבלים ךיב שכב ,לרצפה עד מגיעיםה ,תלויים חבלים שני בעזרת   .5

 .('וכו לשקוע ,להסתובב ,אחרים חלקים ,אגן להרים ,להתמתח ,להתעגל נסה)? הגוף לעשות יכול מה      

 .בהם לגעת בלי ,החבלים ןבי זחל   .6

 .בך ייגע לא חבלשה ,כך לזחול נסה ,מתחתיו וזחל החבל נדנד   .7

 .וינוע האחרים שחלקיו בלי הגו של יםדדבו חלקים להניע נסה ,בשכיבה   .8

 ?תגובתך תהיה מה ,ובג םמסוי באזור מכה מישהו כאילו ,בדמיון תאר   .9

 בזוגות:

 ?מצאת חלקים כמה .נגע שבו החלק של שמו את בקול ומכריז השני של הגו חלקי את ממשש האחד  .10

 .התנועה את ומלווה עהנ החלק על דהי את מניח ינהש ,הגו של חלק יעמנ דהאח .11

  לו עונה הקדמי היושב ,בלבד בגב מגע תוך הקדמי ליושב "אומר" מאחור היושב .יושבים אחד מאחורי השני .12

 .בלבד גב נועתתב      

 ?תקשורת ליצור הצלחתם האם      

 :מזרחית ישיבהב שב

 .ולמטה למעלה ,לאחור ,לפנים - האפשר ככל גדול מרחב לראות במטרה ,דבלב הראש את להזיזנסה  .13

 .(סיבוב ,הזדקפות ,הצידה כפיפה ,הפנייה ,הורדה ,הרמה) ?עשית תנועות אילו      

 ?גומה בנפרד הראש של תנועה לנו מאפשרת (האטלס) העליונה שהחוליה לב שמת האם      

  כשננסה יקרה מה? גדל התנועה היקף האם .הידיים את לשתף ,דאח גושכ והכתפיים הראש את להניענסה  .14

 ?הנגדין לכיוו םוכתפיי אחד לצד ראש להפנות      

 ?גדל התנועה טווח האם .כולו הגו את להניענסה  .15

      ,(הירכיים במפרקי התנועה) אחת יחידהכ פועל הגו .גו להטות כך-ואחר (החוליות ןבי התנועה) גו לכופף נסה      

 ?ההבדל המ      
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 .הגו בכל ,ביחד וכתפיך בראשך ,בלבד בראשך "לא"-ו "ןכ" אמור .16

 :ןפרקד שכב

 .כתף ,ןאג של חדא צד ,רגל ,יד :לפנייה ךותא להוליך השונים הגוף לחלקי לתת נסה .17

 ?כולו הגוף את בהכרח תוליך ראש הפניית האם      

 ?התנועה נתהתהש במה .לפנייה אותך להוליך השונים הגוף קילחל לתת ושוב אחד לצד ראש להפנות נסה .18

 ?ההבדל מה .ןפרקד בשכיבת שנעשו ,סיונותיהנ כל את ונסה יםיאפ תשכיב שכב .19

 ?פנייה אירעה האם ?קרה מה .ןאג או כתפיים או ראש הפנה המעוף תובשע תרנ ,רוץ .20

 ?פנייה אירעה הפעם האם ?הספקת האם .שהפנית החלק את ולהחזיר להפנות המעוף בשעת נסה .21

 ?מגוונת תנועה המאפשר בגו החלק מהו .22

 ?האחרים החלקים בלי להניע אפשר חלקים אילו      

 ?שונה או דומה היקף הוא ואחורה קדימה ,הצידה ועהנהת היקף אם בדוק .23

 .הגוף ממרכז יוצאת ועהכשהתנ ופעם בלבד ביד כשהתנועה פעם יד רםוה שב .24

 ?והתחושה? שונה היתה התנועה האם      

 הגו בדיקת

 :הנחיות

 .ושטיח דקים ,בינוניים ,עבים: שונים מסוגים מזרנים מפוזרים בחדר

 :פעם בכל לב ושים הרצפה ועל השונים המזרנים על שכב   .1

 .כולו הגו תנוחת ומהי ,המזרן על מונחים חלקים אילו - 

 ?ביותר "כבדים"ה החלקים מהם - 

 ?במזרנים כלל וגעיםנ אינם חלקים אילו - 

 ?מדוע ?לשכב נוח מזרן איזה על - 

 .הגו של בודדים חלקים ןמהמזר םוהר המזרנים אחד על שכב   .2

 ?להרמה ביותר הקל החלק היה מה - 

 ?יתנמ כמה? הגו חלקי לכל לב שמת האם - 

 ?הצלעות על? החוליות לע? השכמות על חשבת האם - 

 ?שווה במידה הצדדים בשני שלטת האם .השני בצד נסה .(שמאל או ,ןימי) אחד בצד רק יםשונ גו חלקי הרם   .3

 .החזה בית מתרחב ןיווכ לאיזה לב שים ,שתוכל ככל אוויר לשאוף נסה   .4

 .התרחבות תהיה הגב לכיוון שגם כך ,נוח במצב שכב      

 :מקל בעזרת

 .השדרה עמוד רךלאו הגב על המקל את חוהנ ןטבה על שכב ,מקל קח   .5

 .חוליות של ביותר רב במספר במקל לגעת נסה      
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 .השדרה עמוד לאורך מאחוריך המקלכש ,הגב לע שכב ךא ,5בסעיף  כמופעל    .6

 ?ישר שלך השדרה עמוד גם האם ,ישר המקל      

 ?האגן נמצא גוף חלקי אילו ןבי   .7

 ?הצלחת מוצא עמדת איזוב ,אחרים גוף מחלקי פרדנב ןהאג את להניע נסה      

 .ףהגו משקל מתרכז הבש דהוהנקן היכ והגדר ישיבה צורת בחר .שונות בצורות כסא על שב   .8

 .הגוף של ביותר הרחב השטח על מתחלק המשקל שבה הישיבה את חפש      

 ?הגוף כובד מתרכז ןהיכ - העכוז על בישיבה   .9

 .לישיבה ובילי שהעכוז כך ,כיסא על לישיבה עבורו עמוד .10

 .לעמידה יוביל ןשהאג כך ,מידהעל בורוע כיסא על שב .11

 ?הוביל כיוון לאיזה .להליכה להוביל ןלאג ואפשר עמוד .12

 ?ההליכה בשעת ןהאג תפקיד מה לב ושים לך .13

 ?מהירה הכהלי לאפשר כדי לשנות ךעלי מה .הבר במהירות ךל .14

 :הכתפיים את והנע שב .15

 (יחד ושתיהן לחוד אחת כל) ?כתפיים להרים צלחתה האם -       

 (יחד ןושתיה לחוד תחא כלן? )להוריד - 

 (יחד ושתיהן לחוד אחת כל) ?לפנים לסובב - 

 (יחד ושתיהן לחוד אחת כל) ?לאחור ובבלס - 

 (יחד ושתיהן לחוד אחת כל) ומאחור מלפנים למרכז כתפיים לקרב - 

  ובעמדות בשכיבה ,לשכיבה מעמידה במעבר ולאחור לפנים הליכה ךתו ,15 בהנחיה צעתישב הפעולות אתנסה  .16

 .אחרות מוצא      

 בתנועה הגוף חלקי בידוד .ג

 כשהם תנועתם מוגבלת כמה עד להראות שני ומצד ,םעצמ האיברים את אחד מצד ,להדגיש בא החלקים בידוד

 .מהאחרים בניתוק פועלים

 :הנחיות

  .'וכו זריקה ,ריצה ,הליכהכמו  ,יומיות יום תנועות בחר .1

 ?תפקידם מה ?לתנועה מתלווים איברים אילו ?תפקידם מה ,כתנועה המרכזיים הגוף איברי מהם לשחזר נסה    

 ?חשת כיצד? הצלחת האם ,בלבד המרכזיים האיברים בעזרת התנועה את לבצע נסה    

 .בלבד אחר איבר להניע נסה .2

 .ןלגוו נסה ?לבצע הצלחת תנועות אילו? בלבד שבחרת איברה את להניע הצלחת באמת האם    

 .באחר סהנ ,אחד באיבר סיונותינ שמיצית אחרי    

 ?פעלו שרירים לויא ,לב שמת האם ?יותר קשה לויוא לבודד יותר קל איברים לויא ?כלל לנסח תוכל האם    
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 ?נעו הכתפיים האם .ראשך הפנה .3

 ?הגו את יתפנה האם .שלם סיבוב ידך סובב    

 ?ןאג הפנית האם .לאחור רגל הרם    

 ?החזה ורזבא גם שרירים כיווצת האם .מאחור הקשת והקטן ךטנב שרירי את כווץ    

 ?קודם כמו אותו להניע יכול אתה האם .שוב האגן ועתנת את ונסהן אות ישר? ברכיים כופפת האם    

 .אחרים באיברים ועהלתנ םלגרו בלי ,בודדים איברים להניע ונסה הגב על שכב .4

  לך היה קל האם .אותה לבצע נסה כעת .אותו יענלה בלי ,באיבר מסוימת תנועה על פעמים הרבה וחשוב שכב    

 ?לבצעה   

 ?מידה באותה קשה היא האם .מקביל באיבר זהה תנועה נסה   

 .לאיבר מאיבר עבור אך ,בלבד אחד איבר תנועה בכל הנע ברציפות .5

 :בלבד ההכרחית בתנועה ונסה ,נייר יוןגיל קח .6

 ולהוריד להרים -  למקום ממקום להזיז - 

 לקמט -    לזרוק - 

 .פעולות רשימת הוסף    

 ?באלו? םהידיי על נוסף אתרים גוף בחלקי ניסית האם    

 ?יפעלו ההכרחיים האיברים שרק כך ועהנהת את לבודד הצלחת םהא    

 .חהומתו ישרה היד כשכל כדור הקפץ .7

 .ידיך באצבעות רק כדור הקפץ    

 .ומטה מהמרפק בתנועה היד בכף רק כדור הקפץ    

 .היד מפרקי בכל העבתנו כדור ץהקפ    

 .הדלגית את המניעות ידיך ועתנת את ובדוק בדלגית תרנ .8

 ?גדולה סיבוב ועתנת עושה היד פיסת האם    

 ?בלבד הידיים תפיסו בסיבוב הדלגית לסיבוב לגרום ןתכייה    

 ?הנושא ןמ ללמוד ןנית מה

 חלקיהם כל על השונים הגוף איברי שמות. 

 הגוף חלקי בין המגע אפשרויות ומידת השונים הגוף באיברי המגע תחושת. 

 םפעולת ויכולת בגוף השונים םקירהמפ. 

 כולו הגוף לע גוף בחלק ועהנהת השּפעת. 

 נועההת על גוף חלקי של בידוד או פעולה שיתוף השפעת. 

 בתנועה הגו תמרכזיּו תחושות. 
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 התנועה חקירת ךתו הגוף גילוי :דפרק 

 מהדהק

 מהתחושות שנוצרו ,יותנהגופ מותילסכ   בהתאם ,המוח י"ע ומפורשות המאורגנות תחושות יוצרת חדשה ועהנת כל

 .קודמות ועותנת של

 למתנועע מאפשר ,חוזרת יסודית תנועה רךד ניתוח .ומגוונות רבות ועותנת שבהן,לסכימות דוגמאות יוצגו זה בפרק

 .בגוף החלים השינויים דרך ועהתנ להבנת מביא וכן ,יותר מורכבות פעולות להבין

 גוף צורות: למשל כמו .העונהת מרכיבי מתוך סכימות לבנות אפשר ךא ,בגוף התרכזות ךתו סכימות בחרנו בפרק

 .(שטף) ומקוטעת זורמת תנועה ,(כוח וויסות) החיומת כיווץ ,ן(זמ) ואיטית מהירה העונת ,(מרחב) במרחב

 :זה בפרק הסכימות

 .ועהנהת מאפשר - המפרק .1

 .מוביל איבר .2

 .וסגור פתוח גוף .3

 .ומתח הרפיה .4
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 התנועה מאפשר - המפרק

 הגבלת תנועה במפרק

 תנועת של וביםהחש המרכיבים אחד את להכיר תאפשר ובכך ,תנועתו חשיבות את גישדלה עשויה המפרק הגבלת

 .הגוף

 :הנחיות

 ?הברך מפרק בהגבלת לנוע ןנית איך .1

 .(לשמאל ןמימי) פרקמה מצב ומתואר( למטה להעמלמ) משימות מוצעות שלפנינו בטבלה    

  .הרגשת מה ותאר השונים במצבים המוצעות המשימות את נסה    

 ?הגבלה תוך המשימה את לבצע יותר קשה היה האם -     

 ?אפשרי בלתי היה ןהיכ ,ביותר הקשה הנקודה היתה ןהיכ - 

 ?לשמאל ןימי בין הבדל היה אםה - 

 .הטבלה בהמשך אותך והוסף נוספות משימות נסה    

 ?המרפק בהגבלת לנוע ןנית איך .2

 .בטבלה המתאים במקום ךימצאמ את וכתוב המשימות את נסה    

 1טבלה 

התנועה קלה ואפשרית  המשימה

בידיים בידיים ישרות ו

 מתכופפות

התנועה מסובכת יותר 

אך  ,בידיים ישרות

 אפשרית

לא הצלחתי לבצע את 

המשימה כשהמרפקים 

 ישרים

  לך יד ביד עם בן זוגך .1

 

 

  

  וזרוק כדור תפוס .2

 

 

  

 שחק בעזרת מחבט  .3

 וכדור    

 

 

 

  

  הוסף משימות: .4

 

 

  

 

 את לקבע כדאי .מתכופף ונאי המרפק בה תנועה לבין המרפק של חופשית ועהתנ ביו להשוות ךל מוצע זו בהתנסות

 .המרפק מאחורי הקשור קרש בעזרת המרפק
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 ?השדרה עמוד בהגבלת לנוע ןנית איך .3

  במקום V ורשום המוצעות המשימות את נסה .החוליות כפיפת תתאפשר שלא ךכ ,הגב לאורך מקל קשור    

 :בטבלה המתאים    

 2טבלה 

 הצלחה בביצוע-אי הצלחה חלקית לחה מלאההצ המשימות

 בחר משימה המוצעת  .1

 2 ,1בטבלה מספר     

 

   

 הטה את הגב .2

 

 

   

 כופף את הגב .3

 

 

   

 רוץ .4

 

 

   

 הצע משימות משלך  .5

 ורשום:    

 

   

 

 .מובלים כשהם ,לנוע ונסה בגוף ריםחא מפרקים על חשוב .4

 .מאוד מגביל בהם ועהתנה שחוסר ,המפרקים מהם מצא    

 ?לנוע הצלחת האם .בגוף מפרקים 5 "הקפיא"ל נסה .5

 מפרקים השוואת

 .זהים באיברים נמצאים ואינם בפעולתם הדומים מפרקים שני לפחות מצא .1

 ?פועלים הם מישורים בכמה ,בפעולתם הדמיון מה    

 ?שלהם התנועה טווח מהו    

 .צורה הבאות לזה זה ריםחא מפרקים השווה    

 ?המפרקים על עוד אתם מגלים מה    

 ?אחת ובעונה תבע ועתםנבת שונים מפרקים ינש עילהנ התוכל .2

 ה?בתנוע הפסקה שתיווצר בלי ,זה אחר בזה שונים מפרקים להניע התוכל .3

 ?בפעולתם דומה משהו יש האם .זוגיים מפרקים רק הפעל .4

 ?פועל הוא ,לדעתך ,איך .כך-כל רבות ועותנת לו פשרהמא המפרק מהו גלה ,ראשך תנועות את בדוק .5

 ?בפעולתו לו דומה מפרק עוד למצוא תוכל םהא .אנטומי באטלס בדוק    

 .בתנועה במקל זרעה .6

 ?מדוע? במפרקיך יותר גדול תנועה לטווח םגור הוא האם    
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 הסיבובית התנועה

 .ציר סביב תנועה שזוהי ,ןמכיוו ,מעגל חלק או מעגל המסמנת תנועה היא איבר של העתנו כל

 :הנחיות

 ?מצאת כאלה מפרקים כמה .ועהנבת אותם חפש .שלם מעגל לשרטט אפשר שסביבם ,בגוף פרקיםמ יש

 ?מהשל   הסיבובית התנועה אלו במפרקים דווקא למה

 ?ביותר הגדול המעגל את סביבו לצייר שאפשר כך כדי עד חופשי מפרק איזה

 .שלם מעגל בהם לשרטט אפשר-שאי במפרקים התנועה היקף מהו וקדב .2

 ?משלך שונה ושל התנועה היקף האם .חברך לתנועת והשווה מסוים מפרק סביב תנועה בחר .3

 ?והכתף היד כף מפרק שונה במה מצא ,עהותנ תוך .4

 .במילים השוני תא תאר ,ועהנבת שניסית רחלא .תםתנוע את והשווה אתרים מפרקים שני בחר    

  ,קורה היה מה חשבת האם? מוגבלים אלה מפרקים דווקא מדוע חשבת האם .בסיבובם המוגבלים רקיםמפ חפש .5

 ?ביחד וענל מסוגלים היו המפרקים כל אם    

 ?הירך פרקבמ המתאפשרת ועההתנ כל את צללנ יכולת מוצא תדעמ באיזו .6
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 מוביל איבר

 הגוף חלקי ושאר ועהנבת מרכזי תפקיד( איברים תלקבוצ או) בגוף שלאיבר כךב מאופיינת מוביל באיבר תנועה

 .נגררים

 ?בהובלה מתקשים איברים אלוו להובלה מתאימים איברים אלו? מהו? מוביל איבר יש האם: הנשאלות השאלות

 :הנחיות

 ?מוביל מה ....לך .1

 ?מוביל מה .ךלו עיניים םוצע    

 .שוב ונסה אחר איבר בחר .הכיוונים לכל ,אחריו "גררהִ "ל לגוף ןת ,כמוביל אחד איבר בחר .2

 .סיבובית בתנועה להובלה המתאים איבר בחר .3

 :היציבה על הראש השפעת ובדוק שב .זקופה ליציבה כמוביל הראש .4

  לב שיםו ראשך זקוף - מצב מכל .גופך על משפיע הוא איך לב ושים ,שונים לכיוונים הראש את כפוף - 

 .להבדלים   

 אתה אם ובדוק ייםנעי פתח ,זקוף בראש עצור .עצומות יךנשעיכ ,שלמים סיבובים מספר ךראש סובב - 

 ?זקוף   

 ?ובג חשת מה .זקוף מוחזק שהגוכ ,חופשי ליפול לראש ןת - 

 .ראש וזקוף חזרה הגו את בנה .הראש עם משתחרר הגוכש ,חופשי ליפול לראש תך - 

 .אחריו הגו את ומשוך ראש הרם - וגו ראש של הרפיהה ממצב - 

 בזוגות:

 .ועהנבת חברו את מוביל איבר איזה לנחש צריך דהאח .5

 .המוביל באיבר משיכתו ידי על לשני וזרע דהאח .6

 .'וכו משותף לסיבוב ,להתרחקות ,למפגש אתכם שיובילו ,זהים גוף איברי על החליטו .7

 .ובילהמ מהאיבר השונים ,בתנועה נטידומינ איבר יש ןבה שונות תנועות חפשו .8

  בשכיבת זאת לעומת .מעלה מוביל הראשאך  ,הקרקע ןמ לניתור דומיננטיות הרגליים לגובה יתורנב ,למשל    

 .המובילה וגם הדומיננטית גם היא הרגל ואז ,רגל הרמת י"ע להתחיל הצידה הגלילה יכולה אפיים    

 .מוביל איבר ןאי כןא האם ,בדקוו מוביל איבר לצייר אפשר-אי ןבה שונות ועותנת חפשו .9
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 וסגור פתוח גוף

 .מנוגדות לתחושות הגורמים ,יםדוגנמ מצבים הם ,הסגור הגוף לעומת ,הפתוח גוףה

 .תחושתך את ובדוק ההנחיות את נסה

 :הנחיות

 כאילו ,המרכז מן אותה פתח ,היד כף את סביבה סגור ,אותה זהה .ידך כף של המרכזית בנקודה לחץ   .1

 .החוצה אצבעותיך את זורקת רכזיתהמ הנקודה      

 .ולפתוח מרכזי מקום סביב לסגור ןיתנ שאותם ,נוספים איברים ךבגופ מצא      

 .מרכז סביב גופך את סגור   .2

 .והפתיחות הסגירות בתחושת להבדלים לב ושים גופך כל את פתח .לתחושתך לב ושים במצב שהה - 

 ?יותר טוב מרגיש אתה מצב באיזה    

 ?בקול הבדל היש .הפתוח במצב כשאתה ,קול השמע .הסגור במצב כשאתה ,קול מעהש - 

 .מהמקום רגליים כפות להזיז בלי הסיכול את לפתוח יכול אתה דרכו הצד את מצא .רגליים בסיכול עמוד   .3

 ?פתיחות או סגירות הרגשת לך נותנת פנימה הסיבוב תנועת האם .פנימה יד או רגל סובב   .4

 ?ההרגשה מה .החוצה סובב - 

 ?ההרגשה מהי .פנימה סיבוב - יחד - רגליים בשתי נסה - 

 .ידיים בשתי גם סהנ   

 .אחרות אפשרויות סהנ .חוצה ייהושנ פנימה אחת רגל סובב - 

 .ברציפות נסה .איברים תפקידי החלף .אחת ובעונה בעת ינש ולסגור ,אחד איבר לפתוח נסה   .5

 .לגוף הקירוב םע אותה סגור .לגוף לקרבּה ליב ,מהגפיים אחת סגור   .6

 ?יותר גדולה הסגירות הרגשת מתי      

 .פתוח והישאר התגלגל .סגור והישאר התגלגל   .7

 ?סגירות של הרגשה כעת לך היש ?לאחור גם וחלקיו הגוף את לסגור התוכל   .8

 בזוגות:

 ?חבר סביב ממנו חלק או גופך לסגור התוכל   .9

 .ולהיפך לסגור נסה ,פותח שהוא איבר כל .חברך למו דמוע .10

 :עיתון םע

 .לכדור כווץ־אותו .הרצפה על ןעיתו פרוש .11

 .כמוהו עצמך פרוש ,פרוש השאר שני ןעיתו .ךבגופ הסגירה תנועת את חקה ,סגור      

 .הפתוח העיתון על גופך פרוש ".הכדור" סביב שונים גוף חלקי סגור .12

 .החוצה ונממ יבלוט לא חלק ששום כך ,ןהעיתו על סגרהיל נסה .13

 .ופתיחות סגורות צורות ובגופך בחול צור ,חול במשטח .14
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 .החבל בתור ךמצב החלף? גופך מצב מה .סביבך ותוא סגורו קח חבל .15

 .ידו לע והפתח החבל את פרוש - 

 .סגור כשאתה ,לאורכו והתגלגל פרוש החבל את השאר - 

 .פתיחות ומתעל סגירות גלה .סביבך נשיםא של בישיבה צפה .16

 .בלילה נרדם אתה איך ,שחזר .17
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 ומתח הרפיה

 .מנוגדים מצבים הם ומתח הרפיה

 ןבאופ ,לפעול המשיכה לכוח מאפשר המוח בה תנועה היא הרפיההו המשיכה לכוח השרירים התנגדות הוא המתח

 .השרירים התנגדות ללא ,האיבר על חופשי

 :הנחיות

 .גופך בכל להשתחרר יכול אתה בה ,התנוחה את למצוא נסה   .1

 .גופך כל את ושחרר הארץ לע שכב   .2

 ?שימתךלנ קרה מה - ובדוק פעמים מספר כך לע חזור .והרפה מהמקום לזוז בלי ,חזק גופך את לאמץ נסה      

  .ולחץ אחר גוף חלק בחר ,הרפה .רב בכוח הרצפה את ללחוץ יכול אתה שבו ,דאח גוף חלק בחר .חופשי שוםנ      

 .ולחץ חלקים מספר צרף      

 :מתח של אחר סוג   .3

 .הגוף מרכז את כווץ ?מתרומם מה .אחורי חלק ?מתרומם מה .קדמי חלק - איברים כיווץ .א 

 .ושהייה איברים קירוב .ב 

  אורך לכל המתח את הרגש) הרגל את מתח ,מכן לאחר .האפשר במידת רפויה כשהיא ,מהרצפה רגל הרם   .4

 ?הרגל את להרים יותר קל היה מתי .והרם( הרגל      

 .שרירים זה לפני כשכיווצת ,הראש את הרם .רפה כשהגוף הראש את הרם   .5

 ?ראש להרים יותר קל היה מתי      

 ?הרגל לפיסת קרה מה .עכוז כווץ   .6

  את ונסה אחרות תנוחות מצא ,ןאות יתסשני רלאח .(הגב על) פרקדן בשכיבת ניתנת 6 - 2 ההנחיות סידרת   .7

 .המצבים בין והמתח הרפיהה את השווה .ההנחיות סידרת      

 !נסה ?מכווצים כשהשרירים או רפוי כשהוא ,יותר כבד האיבר מתי .8

 ?במתח כשהיית או משוחרר כשהיית ,איזון על לשמור יותר קל היה ימת .צר בסיס על גופך ןאז .9

 ?גופך ןלאיזו עושה זה מה ולבדוק ךבגופ מסוים חלק לאמץ נסה ,ןאיזו במצב .10

 ?הנושא ןמ ללמוד תןני מה

 בגוף פרקמה לתפקיד התנועה טווח ןבי והיחס השונים המפרקים של התנועה טווח. 

 כולה התנועה לע אחד במפרק העונת הגבלת השפעת. 

 תנועה ויכולת יציבות המאפשרת ,יההרצו הטונוס מידת. 

 כולו הגוף של התנועה אופן על משפיע בתנועה למובי איבר. 

 מובל לאיבר בתנועה מוביל רבאי ןבי הדדית השפעה יש. 

 שלה והשטף וצמתהע ,מהירותה את מכתיב ,לתנועה כיוון ןנות מוביל איבר. 

 הגוף ממרכז ועהנת ומתלע הגוף מרכז אל ועהנבת הנשו תחושה. 

 גוףב ומתח ההרפי ןבי ההבדל תחושת. 
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 להתמצאות מוצא כנקודת הגוף :הפרק 

 מהדהק

 ,המכונית את לראות הצליח האם ?פלנ האם) השעשוע לשם ,המדרכה בקצה חלף בדרכו .הספר מבית חזר דורון

 את להכניס הצליח האם? להונע הדלת אם בדק האם) הדלת את פתח הביתה כשהגיע .(....?במהירות שהגיחה

 .(....?במחברת ןכונה במקום כתב האם? מרוכז היה האם) בית ורישיע להכין התיישב ,(...?המנעול לחור המפתח

 .המרחב םע הפועל הגוף נפגש ופעילות צעד בכל

 הבנתו ,במרחב הלב תשומת אתו מיקדנ שם ךא ,לתנועה המרחב ןבי בקשר בהרחבה עסקנו "המרחב אל צא" בספר

 :זה את זה המשלימים היבטים משני בגוף הדגש זה בפרק .ווניצול

 .גופי על משפיע הסובב כיצד .א

 .הסובב על משפיע גופי כיצד .ב

 :יםקפרה

 .ועהנהת תמרורי - החושים .1

 .עצמים עם מפגש .2

 .לתנועה חברים עם מפגש .3
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 התנועה תמרורי - החושים

 .עהולתנ החושים בין בקשר יתמקד זה פרק

 .עצמם יןלב בינם הגוף חלקי ןבי ואף ,והסביבה הגוף ןבי המקשרים הם החושים

 .מידע אוספים ,כלומר ,'(וכו םממששי ,שומעים ,רואים) קולטים החושים

 .בהתאם מגיב והאדם ,הכרתי תפיסתי מנגנון ידי על החושים של הנתונים את מעבד המוח

 מרחב עם עהמתנוע את מפגישה שהיא ,כך ידי-על רבים גירויים מספקת ועהנהת .גירויים לקבל מוכנים החושים

 .ואנשים חפצים עם מגע מזינהו ,ולקצב למוסיקה פעילה התייחסות מאפשרת התנועה .ןומגוו גדול

 .השרירים ופעולת החושים ןבי בתיאום התנסות יש תנועה תוך רק

 .אחיד לרושם החושים פעולת של איחוד יש תנועה בכל

 לאפשר כדי ,מרכזי אחד חוש להבליט הנחייה בכל ניסינו אבחנו ךא ,החושים כל משתתפים תנועה בכל ,כאמור

 .ועהנוהת המסוים החוש ןבי מקשר הוא בו ולאופן ,עבורו החוש למשמעות מודע להיות ענועלמת

 :דרכים בשתי נעשית החוש הבלטת

 .ועהתנ תוך בחוש לשימוש לב תשומת - האחת

 .בתנועה ישתתף שלא ךכ ,החוש בידוד - היהשני

 .ומישוש שמיעה ,ראייה: מרכזיים חושים בשלושה הלב ומתתש את ונמיקד ךא ,החושים כל תובימחש להתעלם ןאי

 :הנחיות

 :מראה בעזרת ,ךתנועת אחר בעיניך עקוב   .1

   למראה ךדכשצי עמוד ,הראש הסבת תוך והסתכל המראה אל ךכשגב עמוד ,ךבגופ והסתכל מודע .א 

 .גופך אחרי ועקוב     

 .בעיניך יהםאחר קובעו בודדים איברים עהנ .ב 

 .יניךעב אחריהם קובעו אחת ונהעוב תעב איברים מספר ענה .ג 

 :חזותי כרוןיז   .2

  להרים? אפשר שראית חפצים לויא .(רטייה או מטפחת זרתעב רצוי) עיניך צוםוע מסביב הסתכל - 

 ?לזרוק   

 ?להיכנס ןנית חפצים לויא מתחת? לטפס ןיתנ חפצים לויא לע - 

 ?עןלהיש אפשר חפצים לויא לע - 

 .יםעומבצ ינייםע פוקחים ,ולהעהפ את המאפשרים והחפצים ולהעפ לע לחשוב שמסיימים אחרל - 

 ?ולהעהפ את עלבצ הצלחת באמת האם      

 ?ולהעהפ את ידם לע עלבצ שאפשר ,נוספים חפצים בחדר יש האם      

 :גדלים רכתעוה חזותי כרוןיז   .3

  וסדר אותם קח ןמכ לאחרו ,הגודל לפי ,בדמיון סדרם .וניםש בגדלים חפצים חמישה לע חשובו ינייםע צוםע      

 .העלתנו צלםנ? נכון רכתעה האם .במציאות אותם      

 :מרחק רכתעבה העותנב דיוק   .4

 :ההקליע תוצאות ואת ההרגשה את והשווה צומותע םינייעוב פקוחות םינייעב עקל .וכדור חישוק ןהכ      

 .עלקלו ולהמשיך רחקלהת ,הרצפה לע מונח לחישוק .א 

 .צפהרה לע ומדע ניצב לחישוק .ב 

 .הרצפה לע נע ניצב לחישוק .ג 

 .הידיים בגובה ניצב לחישוק .ד 

 .גבוה ניצב לחישוק .ה 

 .ינייםהע בגובה לרצפה מקביל חישוק .ו 

 .סל-כדור של חישוק .ז 
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 .העלתנו מוסכם כסימן ,יםבצבע שימושו יםלצבע התייחסות   .5

 גות:בזו      

  .שונים בצבעים כרטיסיות מחזיק האחד      

 :למשל ,ועהנלת צבע ןבי הקשר מה ביחד מחליטים      

 יתוריםנ=  אדום  

 ריצה=  ירוק  

 דןפרק שכיבה=  כחול  

 יםיאפ שכיבה=  ורוד  

 גלגול=  הובצ  

 .המוסכמת הפעולה את מבצע השניו כרטיסיה מוציא רטיסיותכב המחזיק      

 :חזותיים ברמזים תנועה יהויז   .6

 .בתנועה תואר מה לנחש סהמנ השני( ופנטומימה) בתנועה פעולה מתאר האחד בזוגות: .א      

  מהמשתתפים שבעה ,שישה .כצופה נשארת אחת קבוצה – בתנועה "שבור טלפון" המשחק: בקבוצה .ב      

    בעלת להיות יכולה התנועה) שבחוץ מהמשתתפים ןהראשו בפני מורכבת תנועה מציג אחד .מהחדר יוצאים          

 .(מקרי תנועות צירוף או וכו'( חפץ ,תיאור ,סיפור) משמעות          

  ,לתנועה משמעות היתה אם) ,...הלאה וכך האחד של התנועה את לפניו ומציג השני את מכניס הראשון          

 .(מהי ינחש ,האחרון          

 :שוךח בחדר תנועה   .7

 מקלט) לחלוטין להחשיך אפשרות םע ,ילדים למספר תנועה מרחב בו שיש ,חדר בכל לביצוע ןנית - :הערות      

 .(כהיחש בשעת או         

 .בחשיכה לתפקד המסוגלים בוגרים לילדים מתאים -      

 .הכול את מכירים הכול שבה ,(משתתפים 10-8) קטנה קבוצהמתאים ל -      

  מה? ישבתם כיצד ,לב שימו .שבו המרחב את וחוש ,שונים במסלולים רוצו ,לכו ,רמוא בחדר - פתיחה .א       

 .המשתתפיםבין  המרחב           

 ?הידיים מצב מה ?בבטחה ללכת הצלחתם האם .שונים במסלולים בחדר לכו .ב       

 .הבחשיכ בהליכה שעברתם המסלול את בדמיון שחזרו ,שבו                

 .ורדו עליו וטפס ,בחדר מוגבה מקום יש אם .אליו לכוו בחדר חפץ לע חישבו .ג       

 ?אותו לסגור הצלחתם האם .משותף מעגל צרו .ד       

 .הצליל אל פניכם הפנו .שונים ממקומות בחדר יושמעו צלילים .ה       

 .במהירות להתקדם סונ .ןנתו קצב פי-לע התקדמו .ו       

  לזהות אפשר הזוג-בן של תכונות אילו .נפגשתם מי עם לנחש נסוו ,קול להשמיע בלי ,בזוגות היפגשו .ז       

 .בלבד מישוש מתוך     

 ?חשים אתם כיצד? יושבים אתם כיצד .נדלק האור .שבו ,לבסוף .ח            

 :תנועה תוך קולות יצירת   .8

 .'וכו כף מחיאת ,רניתו ,נשימה כמו ,רעש עהיהמשמ תנועה בחר .א       

 .בשקט הקצב לפי ,נעים ריםחא כשאיברים ,הגוף בריאי בחלק רעש השמע .ב       

 ".מנגינות" רחב .גופך מתנועות "תזמורת" בנה .ג       

  האחד .ר(עז מכשיר םע ראפש) רעש עההמשמי תנועה מבצע השני בעוד עיניים עוצמים (הקבוצה או) האחד   .9

 .במדויק אותהולבצע  ,התנועה מהי שלנח מנסה      

 :השמיעה חוש בעזרת ,מרחק הערכת .10

 .תנועה תוך רעש ומשמיע נע והשני ,לשני בגבו ומדע האחד      

 .המתנועע עומד ממנו מרחק באיזה ךמערי האחד      

 :העהשמי עמנ .11

 .וחזקים חלשים קולות העונבת משמיע השני ,זניווא את אוטם האחד      

 .הקול וצמתמהי ע לנחש ,העהתנו לפי ,מנסה האחד      
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  ,אבנים ,ספוג ,נייר יעקר ,יתעועש ,חול :כמו ,שונים חומרים בשקיות .15×  15 זהה בגודל בד שקיותקח  .12

 .בדים ,קלקר      

 .'וכו עקל ,זרוק: בהבדל וחוש השונות השקיות םע שחק .א 

 .תיפול שהשקית בלי ,יברהא את עוהנ בגוף חשופים חלקים לע הנח .ב 

 (?הרגל בכף חשת מה? ןאיזו לע לשמור הצלחת האם)! יחף ןליהע דרוך .ישר קו לע השקיות את חנה .ג 

 .בלבד המישוש לפי ,הקודם בסדר ןאות וסדר רבבע ?השקיות סדר את לזכור יכול אתה האם .ד 

  פקוחות ינייםעב םעפ םעבצ .ו'(וכ ריםחא חלקים או רגליים הרמת ,גלגול) בשכיבה ולותעפ של סדרה בחר .13

 .תוצומע ייםניעב םעופ      

 ?המישוש חוש של תפקידו היה מה? הבדל חשת האם      

  פקחו ובדוק משש ,שיצרת לאחד .('וכו עריבו ,גולעי ,משולש) יותרגיאומט צורות בגוף צור: צומותע ינייםעב .14

 ?ליהע שבתשח הצורה את יצרת אכן האם .ייםניעה את      

 .'וכו ןביטו לע ,דשא לע ,קרה ריצפה לע ,מים בתוך ,ים חוף לע :שונים במקומות יחף לך .15

 .התחושות את השווה      
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 צמיםע םע מפגש

 .תועתנו לע ותעמשפי'( וכו חומר ,עצב ,צורה ,גודל) תכונותיו אך ,משלו הנועת לו אין ,הדומם

 דימוי לעצב המאפשרות התנסויות הם ,ותעוהשפ תחושות מהם ולקבל הסביבה לע ,צםע לע עלהשפי הגוף יכולת

 .חיובי גוף

 ".עצמי של תפיסה"ל ולתרגמם חיצוניים גירויים לקלוט ,המלא לתפקידם החושים נכנסים פה

 מטיל שהוא והמגבלות לתנועה המכשיר עזרת ,העצם לתכונות התייחסות תוך להתנועע ביכולת נתמקד זה בפרק

 .התנועה על

 במכשיר הוא זה בפרק הדגש .לב ותשומת משיכה נקודת המשמש המכשיר את במרכז מעמיד אינו הפרק :רההע

 .המבצע ועתנת להכרת עזר כאמצעי

 :הנחיות

 ?רבות דרכים למצוא הצלחת האם ?זאת עשית כיצד .להתנועע לו לגרום ונסה עצם לך בחר .1

 ?שלך תנועתך היתה מה    

 :תנועה לשיעור עימם הביאו םשילדי ,לעצמים דוגמאות    

 נייר ליוןיג  ונייר צבע   קוביות 

 קרש    צדפים    כרית 

 בד שארית     גפרורים קופסת       פלסטיק מכסה 

 ניילון שקיות   כסאות  הקשה כלי 

 שימורים קופסת 

  בדרך ניהםש את להפעיל ונסה ,(1הנחיה ב הרשימה מתוך אפשרי) דומים שאינם ,עזר מכשירי ישנ בחר .2

 .העצם תנועת ואת תנועתך את השווה .דומה    

 .לאופיו המתאימה עהובתנ חפץ הנע .3

 .ועהנהת את לבצע בעדך שיסייע חפץ עם ובצע תנועה על החלט .4

 .בחדר מפוזרים ורגילים מאולתרים עזר מכשירי .5

 ?הצלחת האם .המכשירים בכל ולבצעה אחת תנועה לבחורנסה  .א 

 ?ומדוע תיהתקש ובאילו הצלחת באילו לב שים     

 .מכשיר לכל מתאימה תנועה ולבצע למכשיר ממכשיר לעבורנסה  .ב 

 .ברצף - הנעתם תוך לשני מאחד רוועב מכשירים 3 בחר .ג 

 :לגובה ונתר רוץ .6

 .חול של במשטח .א 

 .ורכרבמשטח כ .ב 

 .אספלטבמשטח  .ג 

 .מוגבה שקצהו מסלולב .ד 

 תלול מסלולב .ה 

 .קפיצית מקפצה שבקצהו מסלולב .ו 

 .פרט? חשת כיצד    
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 :ןמהעיתו תנועה וקבל ןלעיתו ועהנת ןת

 .ןלעיתו התנועה ןנות -' א:  בזוגות 

 .מהעיתון ועהנהת מקבל -' ב 

 ......מ ועהנת לקבל ןיבל .....ל העלתנו לגרום ןבי להבדל לב שימו

 .למעלה ,פרוש ןהעיתו את זורק 'א .1

 .מטה כלפי ןהעיתו תנועת את למשוך מנסה או אחרים גוף חלקי על או הוא גבו לע פוללי ןלעיתו מאפשר' ב    

 .מעלהל ,פרוש ןהעיתו את זורק' א .2

 .בחופשיות ליפול לו נותנים    

 .וןהעית ועתנת את בגופו מחקהואז  בעיניו וןהעית אחרי עוקב' ב    

 .ןלעיתו צורה נותן' א .3

 .בגופו זו רהצו מחקה' ב    

 .למקום ממקום אותם ומעביר אותם מרים ,בחדר עיתונים מפזר' א .4

 .העבתנו הנמצאים יםניתועב לגעת לו ורסא ,הנייחים העיתונים על בריצה וברע' ב    

 .ורץ ראשו על העיתון את מניח' א .5

 .יפוליוכש אם העיתון את לתפוס מנסה' ב    

 .העיתון בעזרת "ןמנג"' א .6

 .המנגינה בקצב "רוקד"' ב    

 :תפוס ,זרוק ,קבל ,קח

ן מ ברבות מצויה ,עגול חפץ של והתפיסה הזריקה .הכדור םע המפגש הוא ומבוגרים ילדים ומרתק מענייןה מפגש

 .והמשחקים התרבויות

 פירושה התפיסהו שברשותי מהחפץ להיפרד פירושה הזריקה .הסביבה עם בקשר רבה סמליות התפיסוב בזריקה

 .ולקבל לתת לדעת ,אחר ממישהו חפץ לקבל

 :בינוני בגורל כדור םע ,בזוגות

 :למשל ,כשאתם ותפסו רקוזִ 

 .מאוד רחוק עומדים כשאתם   .ב   .מאוד קרוב עומדים כשאתם  .א 

 גב אל גב   .ד  .דומא קרובים כשאתם בישיבה   .ג 

 .מאוד לאט   .ו    .צד אל צד  .ה 

 .משתנה בקצב   .ח    .מאוד מהר  .ז 

 .עצומות בעיניים    .י   .התקדמות תוך  .ט 

 .חזקה מסירה  .יב    .חלשה מסירה .יא 

 .החזה בגובה ,דמאו גבוה ,דומא נמוך .יג 
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 לתנועה חברים עם מפגש

 זה פרק מטרת .נושא למימוש עזר כאמצעי ,בקבוצות או בזוגות עעונלהת םלכ הוצע הספר לאורך רבות פעמים

 ולהיות להשפיע היכולת את לפתח ,מוכר ולהיות להכיר ללמוד ,הגיל מקבוצת החברים עם גשהמפ את להדגיש

 תוך .ולהיעזר לעזור ,הדדית התחשבות תוך תנועה לתאם ,מונהג ,מובל ולהיות מנהיג להיות ,להוביל ,מושפע

 .לי נותנת וגהז ןב עם שהתנועה המידע לבין תנועתי על לי שיש המידע בין ההתאמה נבדקת חבר םע תנועה

 כיצד תחושה הזוג ןב לנו נותן ועהנת תוך .המראה הוא הזוג ןב .במראה מסתכלים אנו כאילו הם כאלה מפגשים

 נוסף ומידע נעים איתנו המגע האם? בחברתנו להיות טוב האם? מתנועעים חנונא כיצד? אותנו רואה הוא

  .הדימוי הגופני שלנו בעיצוב שובח חלק ןוה להכיל שויותע התחושות אבל ,מכילות ןאינ שהמילים

 :הנחיות

 :לחבר להקשיב למד

  התחושה את השווה .להקשיב ונסה מוכר פחות זוג בן בחר מכך לאחר ,להקשיב ונסה מוכר זוג ןב בחר   .1

 .וההצלחה      

 .קרוב שבו ,ביניכם שוחחו   .2

 ?קודם הכרתם שלא ,חדשים לפרטים לב שמתם האם ,בשני אחד הביטו   .3

 .בתנועה אבל ,עצמכם על משהו לשני האחד ספרו   .4

 ?קשר נוצר האם? לספר בחרתם איברים באילו      

 .נשימתו אחרי לעקוב ומנסה חברו גב על ידיו שם האחדכש ,השני מאחורי האחד שבו   .5

 .חברו דופק את לשמוע מנסה האחדכש ,ינהש ליד האחד שבו   .6

 .חברו גב את רגליו בכפות לחוש מנסה מאחור היושבשכ ,השני מאחורי האחד שבו   .7

 :לזה זה הנמשכים מגנטים זוג עם

 .המגנט עם התנסו .ביד מגנט אחד לכל   .8

 ?לגוף קרה מה? חשתם מה .המגנטים את רבוק        

 ?לגוף קרה מה ם?חשת מה .דחותהיל למגנטים רמוגִ       

 ?חשתם מה - לשני האחד ספרו .המגנט של חייהוהד ההינתקות ,המגע תנועת את בגופכם קוח   .9

 .(משתתפים שמונה עד ארבעה) בקבוצה .10

 .9-1הנחיות ב שהוצעו ההנחיות את בקבוצה סונ .א 

 ?קשיים היו היכן? הצלחתם האם     

 .הקבוצה מחברי אחד בשם קורא המרכזי .ודבי ומקל במרכז עומר אחד ,במעגל עומדת הקבוצה .ב 

 .הרצפה על פולייש לפני ,המקל את תפוסל מנסה הנקרא     

 :ומובל מוביל

 .....הרמה ,משיכה ,גרירה? להוביל אפשר דרכים באילו   .1

 ?להובלה התנגד כשהמובל קרה מה ?המובל/  המוביל מן נדרש מה .אותו ונסו הובלה דרכי בחרו      

 ?למובילו עזר כשהמובל קרה מה? סביל היה כשהמובל קרה מה      

 .רמז ,צליל ,חיקוי ,מבט ,גוף תנועות ,דיבור - מגע ללא להוביל דרכים חפשו   .2

 ?המובל/ המוביל מן נדרש מה? ההבדל היה מה .מרחוק להוביל נסו .....מקרוב להוביל נסו      
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 :השניו כפסל עומד האחד   .3

 (סביל – "פסל"ה) מחדש אותו "מפסל"ו בובמסו - 

 ...אותו מרים ,אותו מושיב ,אותו מוליך - 

 .לשני האחד ספרו? חשתם כיצד   

 .הפוך( מבצע אותה השניו בצורה מסוימת פועל האחד) הפוכה מראה   .4

 ....'וכו שמאלה השני ,ימינה פונה האחד - הפוך כיוון .א 

 .'וכו לאט השני ,מהר האחד - הפוכה מהירות .ב 

 .'וכו נמוך השניו גבוה מציג האחד ,חזק ינוהש חלש מציג האחד:  למשל .ועהבתנ ניגודים הציגו   .5

 :קשורה יהיגומבאמצעות    .6

 .מגיב השני ,מתקדם האחד ,גומיב אחזו .א 

 מתוח לא) אחיד גומי מתח לע תמיד לשמור ומנסה אחריו נגרר ינהש ,פועל האחד .הגומי בתוך שניכם .ב 

 .(רפוי ולא מדי     

 .(שמונה דע משתתפים מארבעה) ומובלים ליםימוב   .7

 שהוצעו לזוגות, אולם עתה עשו זאת בקבוצה: 5-1נסו את הנחיות       

 .מובלת הקבוצה ,מוביל כשאחד .א 

  .הקבוצה מובילה אחד .ב 

 .בשורה ידיים אוחזים כולם   .8

 .מוביל ןהראשו .א 

 .מוביל האחרון .ב 

 .מוביל המרכזי .ג 

 ?קלות ביתר הצלחתם מתי      

 .וכו' מהירות שינוי ,גיוון שינוי ותוך שונים התקדמות באופני התנועה את מגוון כשהמוביל םלהתקד נסו      

 .זוג-ןב עם מעניין ןיויסנ - "עקום בראי"   .9

 .צילו - השוכב ,הפועל האדם - העומד      

 .העומק מימד ללא ,גוף הוא .מהרצפה להתרומם יכול אינו הצל! זכרו      

 .ורכל משתתף מקבל כד .10

 .ביניכם ועהתנ תאמו .שוב והתקרבו כדרור כרי תוך התרחקו ,זה דלי זה ררודכ      

 ?רחוקים או לשני האחד קרובים כשאתם ,לכדרר יותר קל מתי      

 .הזוג ןב אל עלהגי ויצליחו יתנגשו לא אך ,לזה זה מאוד קרוב שיעברו כך ,בגלגול כדורים החליפו .11

 :בזוגות

 .'וכו לדבר ןאי - הרגילים הקשר אמצעי בלי ,דביח לפעול נסו .1

 .חבר של באיבר נוגע אחד איבר רק ,(תועצומ ועיניים גב אל גב) עין קשר בלי הפעם ךא ,ביחד לפעול סונ .2

  .הצר המשטח על רק ועעונהת .(כיסא ,מרבד) צר משטח לע שניכם .3

 .ותעפרהמ להימנע נסו? לשני האחד םהפרעת האם    

 :פנים אל פנים עימדו .ראהמ משחקי .4

 .במדויק התנועה את מחקה השני .מעניינת בתנוחה "פסל" עומד האחד - 

 .כמראה ,השני .במרחב לנוע אף ומנסה חזית שינוי ךתו העתנו מבצע האחד - 

 ?אליה מתקרבת כשהדמות במראה קורה מה ,לב שים   

 .האפשרית מהירותב מראה מול כאדם לתפקד ונסו זהה עולהפ מראש ןלתכנ נסו - 
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 (:בקבוצה משתתפים שמונה עד ארבעה) קבוצה

 .(מוביל ומובל) 51-50עמודים ב שהוצעו ,11-1 הנחיות את בקבוצה סונ .1

 :הבנייה במהלך דיבור ידי על תיאום ללא ,'וכו גרוטאות ,קוביות ,מקלות בעזרת ,מבנה ביחד לבנות נסו .2

 .השני יאחר האחד ובנו הצורה על מראש החליטו .א 

 .אחת ובעונה בעת יחד בנו .ל"נכ .ב 

 .מראש החלטה ללא ונב .ג 

 ?בנההמ על דעתכם מה    

 :העזר וקבל עזרה הגש

 .לישיבה לחזור מכן ולאחר לעמידה לקום לשני האחד וזרע .1

 .ידיים בהחזקת זרוע - 

 .'וכו גב אל גב במגע עזרו - 

 ?מכם נדרש מה? הצלחתם האם    

 ?הרהעז מקבל של תפקידו מה .לרדת לו עוזר השני ,מוגבה מקום לע עומד האחד .2

 (:משתתפים שמונה עד העמארב) בקבוצה .3

 כאשר: ,2-ו  1 הנחיותב שהוצעו ההנחיות את נסו .א 

 .לאחד עוזרים הקבוצה חברי כל -     

 .ינהש לחצי עוזרים הקבוצה מחברי חצי -     

 .מראש ולהעהפ שיתוף ןאופ את כננות .הדדית עזרה תוך גבוה מכשול ברועִ  .ב 

 .למרחק הילדים אחד את נושאת הקבוצה כל .ג 

 ?הנושא מן ללמוד ניתן מה

 ועהנהת טיב על שיםובח השימוש השפעת. 

 בתנועה מרכזי תפקיד לראייה. 

 השונים החושים הפעלת בעקבות תנועתי זיכרון מידת. 

 חפצים םע התנועה על המגע תחושת השפעת. 

 מפעילם תנועת על החפצים תנועת אופי השפעת. 

 לתנועתו לב תשומת י"ע חבר הכרת. 

 הגוף דמות לעיצוב החברה תרומת. 

 המובל לחבר המוביל אחריות. 

 ובקצב בכיוון ,בצורה ובקבוצות בזוגות ועהתנ תיאום. 


