
שילוב תנועה ולמידה  

  עיונית

 ר אלה שובל"ד



האופן שבו תנועת הגוף תורמת  

 ללמידה העיונית

 
 מפעילה את התפיסה הקינסתטית המהווה ערוץ

 .עיבוד מידע משמעותי ללמידה

  יוצרת תנאים ללמידה על ידי עיכוב התנועה של

 .הגוף

מעודדת התמדה בלמידה. 

מסייעת במעבר מידע אינטואיטיבי לידע פורמלי. 

נותנת הזדמנויות ללמידה עצמאית. 



 מטרות ההוראה

 

 .מתן הזדמנות לאינטראקציה מילולית1.

 .יצירת הזדמנות לשיקולי דעת בפתרון בעיות2.

טיפוח חשיבה  )סיוע בלימוד נושאים עיוניים 3.

העמקת , חקר וגילוי,  לקראת קריאה, חשבונית

 (.ההבנה של סיפור

 .פיתוח יכולת התמדה בלמידה עצמאית4.

 



מתן הזדמנות לאינטראקציה  : 1מטרה 

 מילולית

 :תכנים

 פעילות מילולית מובילה לתגובה תנועתית

 

 פעילות תנועתית מובילה לתגובה מילולית 



 יצירת הזדמנות לשיקולי דעת בפתרון בעיות

   דגש בהוראה

 .  לשלב משימה תנועתית בזמן לימוד1.

לפני מתן משימה של תנועה לחשוב על רמת  2.
 .הדיוק והבהירות בניסוח המשימה

לעודד ילדים לשוחח על חוויה שנוצרה בתנועה  3.
 .פעילות בחצר, משימה, בזמן משחק

לאפשר לילדים לשוחח בזוגות או בקבוצות  4.
 .קטנות על החוויה התנועתית

לזמן לילדים פעילויות בהן האחד נותן הוראות  5.
   תנועה לחברו או לקבוצתו



יצירת הזדמנות לשיקולי דעת : 2מטרה 

 בפתרון בעיות

התנסות בתנועה יכולה לתרום ליצירת הקשר בין  

תנועה ללמידה בכך שהיא נותנת הזדמנות לעיכוב  

 .  התנועה ולבחירה של תנועה חדשה

 

 :היכולת לעכב תנועה מתבטאת בשני ממדים

 מקור ההחלטות לביצוע תנועה  . א 

 .  מורכבות התנועה. ב 



 יצירת הזדמנות לשיקולי דעת בפתרון בעיות

 דגש בהוראה

 

יש ליצור הדרגתיות ברמת העצמאות של המתנועע 

 .בקבלת ההחלטות

 

 .יש ליצור הדרגתיות במורכבות התנועה

 



 סיוע בלימוד נושאים עיוניים: 3מטרה 

 תכנים

 ניתן לבחור כל נושא שיש לו קשר אל הסביבה

 .הפיזית או החברתית של הילדים 

 



 סיוע בלימוד נושאים עיוניים

 דגש בהוראה

 .קישור אוטנטי של התנועה לנושא העיוני

 

 .שמור המעברים מהתנסות לאינטראקציה מילולית

 

 .קשר בין רמת המעורבות של התנועה לבין תרומתה

 

 .בחירת תנועה משמעותית ללמידה



פיתוח יכולת התמדה בלמידה  : 4מטרה 

  עצמאית

  למידה עצמאית פירושה שהלומד מבצע פעילויות

פנימיות של חשיבה וחיצוניות של פעילות  -למידה 

בכוחות עצמו ללא תלות הכרחית באינטראקציה   -

 .  מורה או מבוגר יודע אחר -ישירה עם מלמד 

  התנועה נותנת הזדמנות ללמידה עצמאית בכך

הקטנת . שהיא מקטינה את התלות במידע קודם

התלות במידע קודם מתאפשרת בזכות המידע  

 . שהתנועה מספקת למתמודד עם המשימה



 פיתוח יכולת התמדה בלמידה עצמאית

 תכנים

 

 :  מימדי העצמאות בלמידה הם

 

 , משך זמן ההתמדה במשימה. א

מורכבות הבעיה שהלומדים מסוגלים להתמודד  . ב

 בה בכוחות עצמם  

 היכולת לפעול גם לבד וגם ביחד עם עמיתים. ג



 פיתוח יכולת התמדה בלמידה עצמאית

 דגש בהוראה

 

  מתן הוראות פתוחות הניתנות למימוש ברמות

 .שונות ומתוך כישורים שונים

הימנעות ממשוב מתקן או מחזק. 

העלאה ההדרגתית של זמן הלימוד העצמאי. 

מתן זמן מספיק להתמודדות. 

יצירת אוירה של כבוד להתנסות של עמיתים. 


