
 סביבה מעודדת תנועה

 ר אלה שובל"ד



 סביבת  המוסד החינוכי

המקום הפיזי שבו שוהים ילדים במהלך  יום 
 .  לימודים

לאיכות הסביבה יש השפעה מיידית ומצטברת על 
 .  הילדים

,  מצב רוחם, היא על תנועתם ההשפעה המיידית
 .התנהגותם ואופי המפגשים החברתיים שלהם

היא סמויה ורישומיה ניכרים   ההשפעה המצטברת
אחרי שהוטבעו בילדים בהתנהגותם  , לאחר זמן

 .  ובמושגיהם על העולם



 הנחת יסוד

כאשר הסביבה מעודדת תנועה יתרחשו תהליכי  

 .מוטוריים ואחרים -  למידה משמעותיים



 פעילות חופשית בסביבה מטופחת

 מאפשרת לילדים

לשמור על סקרנותם הטבעית . 

   להתנסות לפי צרכיהם ולפי יכולתם וללא לחץ

 .ציפיות של המבוגרים

 לשמור על עצמאות ולקבל כלים להתמודד עם

 . אתגרים בכוחות עצמם

לשמור על הערכה עצמית גבוהה. 

ללמוד מעמיתיהם. 



 תנאים פיזיים ללמידה משמעותית

 :המתקנים והציוד הנייד

מותאמים לרמת ההתמודדות של כל פרט ולאופי  

 .  התמודדותו

מאפשרים דרכי התמודדות מגוונות ובחירת דרך   

 .ביצוע מועדפת

מאפשרים הזדמנות לחזור ולהתנסות במצבים  

 .  מוכרים

 .מאפשרים להעלות את מורכבות האתגרים



  צעדים בתכנון הסביבה

 .הכרות עם הסביבה. 1

 .הגדרת יתרונות וחסרונות הסביבה הנתונה. 2

 .להציב יעדים לפעילות בסביבה. 3

לחשוב כיצד מעודדים את הילדים לנצל את . 4

 .הסביבה הנתונה לקראת היעדים

 .לחשוב כיצד משנים את הסביבה בהתאם ליעדים. 5



 מטרות

 

לפתח סביבה מאפשרת תנועה  בבטיחות  1.

 .מרבית

לפתח סביבה מוכרת המעודדת שכלול תנועות  2.

 .  בסיסיות

לפתח סביבה משתנה המעודדת בחירה  3.

 .והתנסויות חדשות

 



לאפשר תנועה בבטיחות  : 1מטרה 

 מרבית

 

יצירת סביבה משרת ביטחון ללא סיכונים  

אין  . היא תנאי מוקדם לכל פעילות

לאפשר לילדים להתנועע בסביבה  

 .שאינה מבטיחה בטיחות מרבית



יצירת תנאים לבטיחות מרבית ולמניעת  

 סיכונים כוללת

 

 ;  ארגון הנתונים הפיסיים. א

 

 ;  קביעת כללי התנהגות. ב

 

 .ערנות לתפקיד המחנך. ג



לעודד שכלול תנועות בסיסיות  : 2מטרה 

  בסביבה מוכרת
 מיומנויות פשוטות  = מיומנויות יסוד = התנועות הבסיסיות 

 

התנועות שהילדים מבצעים כחלק בלתי נפרד מחיי  

הם חלק מתהליכי ההתפתחות  , היום יום שלהם

ומהווים בסיס ליכולת המוטורית הנרכשת בתהליכי  

 .  הגדילה והבגרות



 סוגים של תנועות בסיסיות

התקדמות במרחב ; 

בריחה והתחמקות, רדיפה  ; 

ניתור ונחיתה  ; 

גלגול  ; 

איזון  ; 

העברת משקל  ; 

בעיטה  ; 

זריקה ותפיסה  ; 

קליעה למטרה  ; 

חבטה בכדור וכדרור  . 



 הסביבה צריכה לאפשר

התנסות חוזרת ונשנית; 

 

לימודים מעמיתים; 

 

ביצוע מתוך רצון והנאה. 



לעודד בחירה והתנסויות  : 3מטרה 

 חדשות בסביבה משתנה

היא יכולת לעשות סדר עדיפות מתוך שיקול  בחירה

  .דעת

 

היא היכולת לבטא את הסקרנות   התנסויות חדשות

 .לגלות וליצור



 :  עצמאות בזמן התנסות פרושה

 

יצירת הזדמנות לבחירה ולהתנסות בה ועידוד  . א

 .היצירה החופשית

 

פיתוח יכולת להתמיד במשימה מתחילתה ועד . ב

 .סופה


