
 –הנחות יסוד ועקרונות 

 גן הילדים

 ר אלה שובל"ד



 מסגרת הפעילות

הילדים צריכים להיות פעילים מבחינה גופנית כל יום במהלך  

 .  סדר היום של הגן באופן ספונטאני ובאופן מונחה

 :  הפעילות צריכה להתקיים במסגרות שונות

בחצר , 

במעברים מפעילות לפעילות  , 

בלימוד העיוני  , 

  בזמן פעילות במוקדי הלמידה 

בזמן ספציפי המיועד לפעילות מודרכת בתנועה  . 



 מסגרת הזמן

 

הגננת תתכנן כך שכל ילד בגן יהיה בפעילות  
זמן זה כולל  . בכל יום לפחות שעה ורבעגופנית 

 .את כל סוגי המסגרות

גם תנועה עצמאית בחצר ללא נוכחות פעילה של 
הגננת עצמה נחשבת כחלק מהזמן המוקצב  

שהגננת דואגת לכך   וזאת בתנאילפעילות 
שהסביבה מותאמת לצרכים של הילדים ומאפשרת  

 .השגת היעדים שהציבה

 



 אופנים בהם הגננת מעורבת

 תיווך ישיר 

 

 תיווך עקיף 

 

שילוב בלמידה מודרכת בתחומים שונים 

   

בתגובה לאירוע 



 אופנים בהם המורה לחינוך גופני מעורב

 

מסגרת של כחצי שעה בקבוצה   – פעילות מודרכת

 .ילדים במבנה של שיעור 15של עד 

סיוע לגננת בבניית סביבה מעודדת תנועה  . 

  השתלבות בנושאי לימוד מרכזיים במקביל

 .  ללימודם בגן

סיוע לגננת במעקב אחרי הלמידה המוטורית. 



 נושאי חובה בגן הילדים

שילוב התנועה בסביבה הפיסית  " הנושא 
 .  הוא חובה" והתרבותית

על הגננת לפעול בכל ששת המטרות הכפופות  
לנושא ולעקוב אחר התקדמות הילדים בהתאם  

   .להישגים המצופים

חינוך  "תבחר כל גננת שתי מטרות מתוך , בנוסף
וגם אותן תלמד " חינוך לשלומות"או " לתנועה

ותבדוק את ההישגים של הלמידה בהתאם לטבלת 
 .ההישגים המצופים



 מהלכים בהוראה

תצפית 

  תכנון 

הנחיה 

הסבר 

תיווך 

מתן משובים 

הערכה 



 ארגון הסביבה  

 שמירה על בטיחות מרבית

 

יצירת תנאים לבטיחות מרבית ולמניעת סיכונים  . 

 

קביעת כללי התנהגות. 

 

פיקוח המחנך על המתרחש. 



 ארגון סביבה כהוראה עקיפה

הסביבה צריכה לאפשר את התנאים הבאים כדי שתתרחש  
 :למידה משמעותית

הצבת אתגרים המותאמים לרמת ההתמודדות של כל ( 1
 .  פרט ואופי התמודדותו

התנסות בדרכי התמודדות מגוונות ובבחירת דרך ביצוע  ( 2
 .מועדפת

הזדמנות לחזור ולהתנסות במצבים מוכרים ועל ידי כך  ( 3
 .לשכלל את הנלמד

אפשרות להעלות את מורכבות האתגרים ואת רמת ( 4
 .ההתמודדות הנדרשת כחלק רצוף מהפעילות



שילוב תנועה בלימוד נושאים עיוניים  

 ומעשיים אחרים
רצוי לשלב תנועה בלימוד נושאים עיוניים ומעשיים אחרים בתנאי שלנושא האחר  

 .  הנלמד יש קשר אל הסביבה הפיזית או החברתית של הילדים

 ,למשל

 ;  פתרון בעיות, ייצוג של כמויות, השוואת קבוצות, ספירה ומניה – בחשבון

 ;השוואת נפחים שונים, השוואת גודל של שטחים שונים, צורות, זוויות - בגיאומטריה

  –בניית שלם מחלקיו , ניתוח כיוון כתיבתן, שחזור אותיות וזיהוין – בקריאה ובכתיבה
,  תיאור פעילויות, מילוי הוראות, הקשר בין מילים ומשמעותן, משפט ממילותיו

 ;  התייחסות למקצב  ולחריזה, זכירת שיר, הבנת תכנים

 ;אופיים, דרך התקדמותם, שפת גופם –בעלי חיים ; תהליכי צמיחה וגדילה  – בטבע

גדול מ קטן  ; גבוה ונמוך; על מעל ומתחת; קרוב ורחוק: כמו למשל – ביחסים במרחב
 .  נפתח נסגר; מ

; התאמת קצב; להאט להאיץ; לאט מהר; לפני ואחרי; צפוי מפתיע – ביחסים בזמן
 .משך זמן קצר וארוך



 מבנה פעילות מודרכת

פעילות לפתיחה המהווה  , כולל כניסה למקום הפעילות -מבוא
המבוא . הסתגלות והסבר על מה שעומד להילמד ומדוע זה חשוב

שבנוי מרצף של תנועות שהוא קבוע ומוכר  " טקס"יכול לכלול  
 .  לילדים וחוזר על עצמו בכל מפגש

החלק העיקרי בו יפותח הנושא   - השיעור/גוף הפעילות המודרכת
 .  ו/ים שנבחר/במטרה לממש את היעד

המשלבת את המרכיבים העיקריים של  , כולל פעילות משחקית – סיום
קבוע של  " טקס"או , הרפיה/פעילויות להרגעה, נושא הלימוד

בשיחה , חשוב להשאיר זמן לשיחה מסכמת של הפעילות.  פרידה
תינתן לילדים ההזדמנות לספר על הפעילות בשפתם ועל ידי כך 

ניתן ללמוד מה הם קלטו בשיעור ומה נחרט בזיכרונם לאחר  
 .  הפעילות



 הרגלי עבודה

 :חשוב ליצור הרגלי עבודה קבועים ל

 

אופן התחלת שיעור ודרכי כניסה לשיעור 

אופן סיום שיעור ודרכי יציאה מהשיעור; 

בחירת ברירית מחדל לארגון בסיסי קבוע; 

זוגות, טורים, שורות, ים/מעגל, חופשי במרחב: אופן התארגנות בכל אחת מצורות הארגון; 

מעברים מצורת ארגון אחת לאחרת; 

התייחסות להוראות; 

אופן פניה למורה; 

אופן פניה לחבר; 

 ולשמור על שקט( מבוגר או ילד)להקשיב לאחר  –תרבות שיחה במהלך השיעור; 

תלבושת בזמן שיעור. 



 ההנאה  

 היא תנאי   -הכוח המניע של הפעילות הגופנית  –ההנאה
הכרחי לכל למידה הקשורה לפעילות גופנית אך איננה  

 .תנאי מספיק

הצבת  . יש לתכנן את ההוראה על בסיס למידה קודמת
בזמן התכנון  . יעדים ומעקב אחרי השגתם מאפשרים זאת

יש לחשוב על הצרכים של הילדים ולשמר את הנאתם  
 .  מהתנועה

  אין להסתפק באווירה כללית של הנאה ויש לעקוב אחרי
ילדים שמסיבה זו או אחרת לא משתלבים בהנאה  

 .הכללית

 אין להסתפק בהנאה כל פעילות צריכה להיות חלק
 .מתהליך למידה מכוון



 הקבוצה הרב גונית

ברמת הבשלות  , בכישוריהם, הילדים שונים באופיים
 .  בידע ובניסיון התנועתי, מוטורית-הפסיכו

  הנחיות פתוחות מאפשרות לכל ילד להיענות להן לפי
 .  יכולתו

דרך לעשות זאת היא  .  לכל ילד היכולת לתרום לקבוצה
למידה בקבוצות  קטנות אקראיות המתחלפות בפרקי זמן  

ולבנות תנאים המאפשרים לילדים ללמוד זה מזה  , קבועים
ליבון  , מתן הסברים, העלאת רעיונות, באמצעות חיקוי

עזרה בביצוע רעיון ומתן משובים חיוביים  , וויכוחים, בעיות
 .  הדדיים

 



התייחסות לילדים המתקשים לתפקד  

 במסגרת  

חשוב להיענות לצרכים של  . יש לאפשר לכל ילד לפעול במסגרת
לנסות לזהות את מקור הקושי ולמצוא פתרונות  , הילדים המתקשים

כאשר ילד משבש את תהליכי ההוראה רצוי שמבוגר . מתאימים
 .אחר ישגיח עליו וינסה לשלבו בפעילות במידת האפשר

ניתן לאפשר  , כאשר לקבוצת הלימוד הרגלי עבודה מושרשים היטב
שיסייעו לו  , מותאמים, לילד המתקשה חוקים וגבולות שונים

 .  להשתתף בפעילות

  יש להיזהר מוויתור מוחלט על כללים וגבולות המוביל בדרך כלל
יש לזכור שהתעלמות מקיומו של ילד  , כמו כן. להחמרה בהתנהגות

כיוון שהוא לוקח מהילד את  , הוא אופן הענשה ולא פתרון הקושי
 .  תשומת הלב הניתנת לכל אחד מהילדים



 מעקב אחרי התקדמות הילדים  

 תהליכי הערכה ומתן הערכות בגן
תכנית הלימודים הזו מספקת לגננת ולמורה לחינוך גופני שני כלי עזר בתהליך ההערכה: 

הישגים מצופים 

דרכי מעקב 

המעקב אחר התקדמות הילדים יעשה תוך כדי פעילות ספונטאנית או מתוכננת. 

תהליך ההערכה הוא במושגים יחסיים של התקדמות ולא במושגים מוחלטים של הישגים. 

רצוי לתכנן את התצפיות באופן שבו יתאפשר לגננת  . כלי המעקב המרכזי הוא תצפית
 . פעמים בשנה 3לצפות בכל ילד בכל הקריטריונים הדרושים לפחות 

 יש לצפות לעיתים תכופות יותר בילדים שניכר עיכוב ביכולתם המוטורית כדי לוודא שהם
 .מתקדמים או כדי לדווח להורים על מצבו ומידת התקדמותו של כל ילד

אין צורך לעקוב אחר כל הילדים בו זמנית כיוון שאין צורך בתהליך השוואה בין הילדים  . 


