
 תנועת הגוף ותרומתה  

 ללמידה העיונית

 אלה שובל' דר

תרומת התנועה של 

 הגוף ללמידה העיונית
 אלה שובל' דר                                    



 הגדרות

 .  היא הזזת הגוף או חלק ממנו תנועת הגוף

 תנועת הגוף היא  

 ,  תפקוד, הבעה, אופן חשיבה

 .מילולית-ותקשורת לא

 

 היא התפתחות   למידה עיונית

 הידע  וההבעה בתחומים  , החשיבה

 . הנלמדים בגן ובבית הספר

 .אלה הם בעיקר תחומים מילוליים



 השאלה

 הרעיון אינו חדש

 מתנועעים   ילדים

 לצורך למידה עיונית

 

   גננות ומורים, מטפלים

 משתמשים בתנועה  

 של הילדים לצורך למידה

 

 :השאלה

 ?תנועת הגוף תורמת ללמידה העיונית כיצד



 הדרכים בהן התנועה 

 תורמת ללמידה העיונית

                                   -התנועה 

מפעילה את התפיסה הקינסתטית המהווה ערוץ 1.

 ;עיבוד מידע ללמידה

 ;יוצרת תנאים ללמידה על ידי עיכוב תנועת הגוף2.

 ;מעודדת התמדה בלמידה3.

 ;מסייעת בהפיכת מידע אינטואיטיבי לידע פורמלי4.

 .נותנת הזדמנויות ללמידה עצמאית5.



התנועה מפעילה את התפיסה  . 1

הקינסתטית המהווה ערוץ עיבוד מידע  

 ללמידה
 :על התפיסה הקינסתטית מספקת מידע

 ;כובדם של חפצים -

 ;(אקטיבי ופסיבי)כוח שמופעל  -

 , מיקום חפצים במרחב -

 ;מיקום הפרט במרחב-

 .הקשר בין כוח לזמן  -

 מידע זה מאפשר ללמוד  

 על העולם הפיסי והחברתי  



התנועה מפעילה את התפיסה  . 1

הקינסתטית המהווה ערוץ עיבוד מידע 

 (המשך) ללמידה

התפיסה הקינסתטית מספקת ללומדים גם  
 .  מידע המשלים מידע מחושים אחרים

 
 :למשל     

 סיוע בתפיסת תלת ממדיות     

 סיוע בתפיסת מקצבים     

 סיוע במידע על אחרים       



התנועה מפעילה את התפיסה  . 1

הקינסתטית המהווה ערוץ עיבוד מידע 

 (המשך) ללמידה

  .לכל תפיסה דימוי מנטלי

 

הייחוד של הדימוי המנטלי של התנועה  

שהוא מקשר מידע דימויי לאופן שבו 

נרכש המידע ובכך מסייע לזכירת ידע  

 .מילולי

 
 



 מגבלה

למידה עיונית משמעותית תתרחש רק בשעה 
 .שהתנועה היא מושכלת

 

להגיע  , מטרתה לשפר את התנועה – תנועה לשמה
 .לאוטומטיזציה

התנועה  . מטרתה לאפשר חיים – תנועה בדרך אגב
 היא אוטומטית

.  מטרתה לתמוך בלמידה עיונית – תנועה מושכלת
 .התנועה מתקשרת תמיד להמללה



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב . 2

 תנועת הגוף

עיכוב תנועה פירושו שקודם התרחשה תנועה ולאחר  

 .שליטה= עיכוב . מכן היא נעצרה



יצירת תנאים ללמידה על ידי עיכוב . 2

 (המשך) תנועת הגוף

בזמן עיכוב תנועה נפסקת התפיסה הקינסתטית והתגובה  
 .התנועתית ואת מקומם תופס דימוי מנטלי וחשיבה

 

 (:1986)רז -כהן

 אוטונומיה יציבתית –עיכוב תנועות מיותרות  -

שכלול התנועה והיכולת ללמוד לקרוא ולכתוב זקוקים   -
לאותה בשלות עצבית שפרושה יכולת לבחור עיכוב  

 .תנועה

ללימוד עיכוב תנועה צריך לתת משימות שעדיין לא שולטים   -
 .לשלב המללה+ בהם 

 

 

 



 התנועה מעודדת התמדה בלמידה. 3

 

 התנועה מאפשרת   . א

 מעבר בין מהלכים חיצוניים  

 ;לבין מהלכים פנימיים

 

 התנועה של הגוף  . ב

 ;מאפשרת קבלת משוב

 

 התנועה של הגוף  . ג

 .שומרת על עוררות



התנועה מסייעת במעבר מידע  . 4

 אינטואיטיבי לידע פורמלי

הידע לצפות ולהסביר תופעות בלי   – ידע אינטואיטיבי

 .היכולת לנמק את מקורן

ידע מילולי הכולל עובדות והבנת   – ידע פורמלי

תהליכים ונרכש כתהליך מכוון ומבוקר על ידי  

 .אחרים

 

ידע פורמלי מתפתח מהידע האינטואיטיבי גם כאשר  

 .הוא מנוגד לו

 



התנועה מסייעת במעבר מידע  . 4

 (המשך) אינטואיטיבי לידע פורמלי

התנועה של הגוף מהווה גשר בין הידע האינטואיטיבי  

 :והידע הפורמלי

 ;התנועה יוצרת ידע אינטואיטיבי. א

 

התנועה תומכת במעבר בין ידע אינטואיטיבי לידע . ב

 ;פורמלי

 

 .התנועה מהווה הדגמה למי שמקנה ידע פורמלי. ג



התנועה נותנת הזדמנויות ללמידה  . 5

 עצמאית

הלומד מבצע פעילויות למידה   – למידה עצמאית

ביוזמתו ללא תלות הכרחית באינטראקציה ישירה  

 .עם המלמד

התנועה מקטינה את התלות במידע קודם כיוון  . א

 .שהיא עצמה מספקת מידע

ניתן ליהנות  , כאשר התנועה נעשית בקבוצה. ב

מהכישורים של חברי הקבוצה בתנועה  

 .  ומהתהליכים המשותפים



 



 



 מסקנות אופרטיביות

 !חשוב

 ;לשלב משימות תנועה בזמן לימוד עיוני•

 

לדרג את  . לתת הזדמנויות רבות לעיכוב תנועה. 2

 ;רמת הקושי

 

 ;לאפשר תנועה המשתפת כמה שיותר את הגוף. 3

 



 (המשך) מסקנות אופרטיביות

 !חשוב

לאפשר לילדים להיעזר בתנועה ללימוד תהליך  . 4

 ;של קבלת החלטות עצמאיות

 

לתת לילדים לשוחח על התנועה ולחבר את  . 5

 ;השיחה למה שבצעו

 

 ;לאפשר לילדים לתת הוראות לעמיתיהם. 6



 (המשך) מסקנות אופרטיביות

 !חשוב

עמומות כדי שהילדים  /לתת משימות פתוחות. 7
יתנסו במשמעויותיהן בתנועה ובשיחה על 

 ;התנועה

להעשיר את אוצר המילים בתנועה כדי לאפשר  . 8
 ;חיבור בין התנועה להמללה

להשתמש בתנועה להגברת עצמאות הילדים  . 9
לפנות זמן כדי . בזמן למידה מכוונת

 ;שהתהליכים יתרחשו

 

 

 



 (המשך) מסקנות אופרטיביות

 !חשוב

לאפשר לילדים לבחור את רמת הקושי של . 10

 .התנועה ולעודדם להעלותה בהדרגה

 

לצפות בילדים בזמן שהם מתמודדים  . 11

במשימות תנועה ולבדוק פער בין יכולת 

המללה ליכולת להתמודד עם אתגרים  

 .חשיבתיים בתנועה

 



 



 


