
 השוואה בין שתי שיטות הוראה באמצעות שני שיעורים

 השיטה: למידה לקראת שליטה

 יה בגוףסימטר-לימוד התחושה של הא   -א נוחה   : ללמוד לסובב סביבון ביד הלהיעד המרכזי
 : ללמוד להתמיד עד השגת שליטהיעד משני

 : לכל זוג סביבוןהציוד
 דקות 20: זמן כולל

 

 סובב ביד הלא נוחה

 וגות:בז

 .שחקו עם הסביבון .1

שניות  7כל אחד בוחר דרך מעניינת לסובב את הסביבון כך שהוא יסתובב כ   .2

 .לפחות

. בן הזוג יכול  2 הנחיה מספראחד עוצם עיניים ומסובב את הסביבון כמו ב  .3

 לסייע עד כמה שאפשר אך בדיבור בלבד.

 החליפו תפקידים!

 .אך ביד "הלא נוחה" ,2 הנחיה מספראחד מסובב את הסביבון כמו בה .4

 !התנסו עוד ועוד עד שהדבר יעלה בידכם –כאן אתגר צפוי 

 .בן הזוג מנסה לסייע לחברו בתהליך הלימוד

 !החליפו תפקידים

----------------------- 

 לאלו שהגיעו לשליטה מלאה לפני תום הזמן הקצוב:

 .סביבון על סביבון נסו לחזור על כל התהליך, אלא שעתה עשו זאת עם. 5



 שיתופיותבקבוצות קטנות  –השיטה: הוראה מורכבת 

 : הכרת מגוון אפשרויות למשחק עם הסביבון מרכזייעד 
 :  ללמוד מחברי הקבוצהיעד משני

 : שני סביבונים לכל קבוצהציוד
 דקות 20:  זמן כולל

 ןסביבומשחק עם 

 בקבוצה:

 נים.שחקו חופשי עם הסביבו .1
 .: מהי הדרך היעילה ביותר לגרום לסביבון להסתובב זמן רבשוחחו      

 כל אחד בתורו בוחר לעצמו עמדת מוצא מעניינת וממנה מסובב את הסביבון .2
 נסו מספר רב של רעיונות!. האחרים מחקים אותוו      

 בזוגות:

 אחד מסובב את הסביבון. .3
 השני רץ לקצה הכיתה , חוזר כשהסביבון עדיין מסתובב, עוצר אותו ומסובב.      
 .פעמיםוכך ברצף מספר  ,האחד רץ לקצה הכיתה      

 אין להפריע בזמן הריצה לקבוצות ולרצים אחרים! שימו לב! 

 ללא מילים: .4
 מסובב את הסביבון על  השניו מגיש לחברו איבר לסובב עליו את הסביבון האחד     
 .האיבר שהוגש     

 

 !נסו מספר רב של רעיונות       !החליפו תפקידים     

 בקבוצה:

שחקו . י הקבוצה פעילים כל הזמןחברו משחק שבו שני הסביבונים וכל חבר .5
 את המשחק שחיברתם במלואו. 

 ללמד את המשחק? ניתן איך - חשבו

 



 .השוו בין חווית הלמידה לקראת שליטה  לבין חווית הלמידה בקבוצות שיתופיות

 ___________________________________________: חברי הקבוצה

 השיטה                   

 הפרמטרים

למידה בקבוצות  שליטה למידה לקראת

 פויותתושי

 סיפוק אישי

 

 

  

 תהליכים חברתיים

 

 

  

 מה נלמד

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


