
 

ברתיים באמצעות תנועה חישורים כבנושא טיפוח  תקציר לסדנא 

 ופעילות גופנית.

 

  : מיכל טלמרצה 

 

מיכל  שכתבה הקשר החברתי"על הספר " תקציר המובא כאן מבוססה 

 בשיתוף עם שובל אלה ושירי אייבזו. טל

 

משחקי  גםמעודדות התנהגות חברתית המכבדת ומקבלת את הזולת.  אינן חברה הישראליתבהנורמות 

 צריכים מחנכים ומורים לחינוך גופנילכן, שליליות, וספורט תחרותיים גוררים לעתים התנהגויות 

 ובצעדים מדודים ומתוכננים היטב.  להתערב באופן מחושב

פעילות גופנית הם במהלך בין התלמידים טיפוח יחסים חברתיים המומלצים להצעדים הראשונים 

 :כדלהלן

האם הילדים עומדים  על המורה לברר:. נות זמן לצפות במשחק של הילדים בהפסקות ובשיעוריםלפ  . 1

רמה הם משתפים פעולה? מי נוטלים אחריות ומי  בכללי המשחק? מהן נורמות ההתנהגות שלהם? באיזו

לא? כמו כן, חשוב לצפות בילדים המתקשים בתפקוד חברתי ולחפש בפעילותם נקודות אחיזה חיוביות, 

 שדרכן קל יותר להשפיע במהלך השיעורים.

ך מהלבנניח ש . למשל,והמעוגן ב"אני מאמין המקצועי" שלו מורהללהחליט מהו סדר העדיפות החשוב . 2

 אינםו לבטיחותם ולבטיחות חבריהם נוטלים אחריות התגלה שהילדים מרמים זה את זה, אינםצפייה ה

זמנית, ועל המורים להחליט -להשגת האתגר. לא ניתן לטפל בכל הקשיים האלו בו פעולהיודעים לשתף 

 מהו האתגר העכשווי. רק לאחר השגתו יוכלו המורים לעבור להתמודדות עם הצורך הבא.

 . למשל:להשגהמעשי למדידה ולהגדיר את הטעון תיקון כיעד . 3  

 : התלמידים רבים על כל דבר ואינם מצליחים לשחק ברציפות.             המורה זיהה .א

 .ברציפות לשחק ויצליחו שיחה של בדרך סכסוכים יפתרו התלמידים: להשגה היעד

 הקבועים.        חבריה את כוללת נהשאי לקבוצה להצטרף מסכימים אינם התלמידים: זיהה המורה .ב



 .מתחלפים  שהרכביהן בקבוצות האחרים כל עם ישחקו התלמידים כל: להשגה היעד

 למקומו.                         : התלמידים משאירים את הציוד במגרש ואינם מחזירים אותו זיהה המורה .ג

הספר וידאגו להחזירו למקומו -בית היעד להשגה: התלמידים ילמדו ליטול אחריות לציוד

    הקבוע.

 

 . להקדיש זמן מוגדר ומתוכנן בכל שיעור לתהליכים המובילים להשגת היעד החברתי שהוצב. 4

 : התלמידים יפתרו סכסוכים בדרך של שיחה ויצליחו לשחק ברציפות.השגת יעדל למשל:

ם, לעצור כשמתגלע סכסוך התהליך במהלך השיעורים: לאחר הצגת השלבים שיש לבצע בעת פתרון סכסוכי

במהלך משחק ולפעול לפי השלבים לפתרון סכסוכים שהוצגו. בהתחלה בעזרת המורה, לאחר מכן באופן 

 נוכח. אינו כשהמורהלחלוטין, בהפסקות, באופן עצמאי  עצמאי בפיקוח המורה בשיעור ולבסוף

 : כל התלמידים ישחקו עם כל האחרים בקבוצות מתחלפות. להשגת יעד

תהליך במהלך השיעורים: בכל חימום יש לזמן לילדים התארגנות בקבוצות שונות, פעילות עם הילדים, ה

פירוק הקבוצות הקודמות והקמת חדשות. יש לתרגל את הנלמד בשיעורים בעזרת משחקים שיתופיים, 

 שגם בהם מתחלפות הקבוצות באופן אקראי.

 ידאגו שיחזור למקומו הקבוע. והספר -וד בית: התלמידים ילמדו ליטול אחריות לצילהשגת יעד

להקפיד על הבאת הציוד בכל התחלת שיעור ועל החזרתו בתום השיעור ולפנות  התהליך במהלך השיעורים:

 זמן לשיחה כדי לטפל בדילמות הנוצרות.

במהלך הזמן המוגדר להשגת יעד חברתי יש חשיבות מיוחדת לשלב תקשורת מילולית לפעילות המתבצעת. 

תקשורת המילולית מאפשרת להבין כוונות של אחרים, לתאם פעילות ברמת הפרטים הקטנים ולהבהיר ה

העומד על  משוחחתזה לזה רגשות ומחשבות. שילוב זה יכול להתקיים: בתחילת התהליך, כשהמורה 

להתרחש ועל חשיבות התהליך; בזמן שהילדים נתקלים בקושי חברתי שאינם מצליחים לפתור וחושבים 

 חד על דרכים לפתרון; בזמן שהמורה רוצה לשקף לילדים התנהגויות שהם אינם מודעים להשלכותיהן. י

 

משוב בשלבים השונים כדי שידעו היכן הם להם לתת ולדים ילעקוב באופן מסודר אחר התקדמות ה .5

מראש את לצורך כך על המורים להגדיר  .כל זאת עד להשגת היעד .מבחינת רמת הביצוע שלהם עומדים

ציפיותיהם בכל שיעור ולהבהיר לילדים היכן הם עומדים ביחס לציפיות. למשל, "בשיעור הקודם הצלחתם 

 לפעול בזוגות. היום ננסה לעשות זאת בקבוצות גדולות יותר".

 



 פניתהגו עילותאפיינים של הפמהכמה מ

 כבסיס לטיפוח כישורים חברתיים      

 

 מתנועע רחוקות לעתים. מתרחשת בדרך כלל בסיטואציה חברתיתוגופנית חשופה ההפעילות  

נפרד, הפעילות ב פועלאחד מהמתאמנים  שכל אףאימון פרטני בחדר כושר, בגם  בחדר סגור. לבדו הפרט

ים אחרים. הדברידי -מבחינה חברתית, ופעולה של כל אחד ואחת נצפית על מבודדתגופנית אינה ה

ות ונוצרים תהליכים חברתיים של מגע, מתאמים תנוע הםשבים, קבוצתי יםבמשחקאמורים בעיקר 

  שיתוף פעולה ותלות.  

המאופיינת בכך שהיא ספונטנית ובלתי מודעת  כוללת תקשורת לא מילולית,גופנית ההפעילות  

למשל, ילדים אוחזים ידיים במהלך  (.(Birdwhistell, 2011מצד אחד, אך בעלת מסרים ערכיים מצד שני 

לא חלשה ולא חזקה מדי. וכך הופכת כל  –משחק או ריקוד. האחיזה צריכה להיות בדיוק במידה הנכונה 

  פעילות במרחב הפיזי לחוויה חברתית עוצמתית, שעשויה להיות חיובית או שלילית, בהתאם לנסיבות. 

. אין אפשרות להתנועע ולהישאר מעורבות ומאמץ תפיםגופנית תובעת מהמשתההפעילות  

ילדים  כמה -אדישים למתרחש בסביבה שבה מתרחשת פעילות. כדי להבין זאת נשווה שני מצבים: האחד 

 אותהילדים הצופים, כל אחד  בנפרד, ב -מגרש משחקים, והשני  אותובנפרד ב כל אחדהמשחקים 

 הם: עליםלמתרחש סביב יםלהיות ער חייבים יםהתנועה במגרש המשחקים הילד זמןטלוויזיה. ב

רש כדי מגולהתחשב בילדים אחרים הפועלים ב הםלאחרים כדי להשיג את מטרותי עצמם את להתאים

 אינם הילדים, בזמן הצפייה בטלוויזיה להבדיללא לפגוע ולא להיפגע וכדי להשתמש נכון במתקנים. 

 חברים גםלהתעלם לזמןמה מהמתרחש על המסך, או לשכוח ש יםלהתייחס לאחרים ואף יכול יםחייב

אותנו  מביאהאחרים צופים בטלוויזיה. השוואת פעולה של תנועה בקבוצה לפעולה חברתית כמו שיחה 

להיות  עליהםחלק מהפעילות הקבוצתית  םה ילדים, כל זמן שהבקבוצהפעילות גופנית בלמסקנה דומה: 

 ולעבור השיחה מן להתנתק ליםיכו םהיפגע. ואילו בשיחת חברים הבשל הסכנה ל ולו – םלסביבת יםער

 או לאחרים דבר.  להם שיקרה מבלי אחרות למחשבות

ילדים זקוקים לפעילות גופנית לצורך ילדים. לגופנית היא פעילות משמעותית ההפעילות  

חשיבות  פעמים רבות מעריכים את(. (Goodway, Ozmiun, & Gallahue, 2013תקינה  התפתחות

להפסיד כישורים התנועה כצורך בסיסי כמו אכילה, שתייה ושינה, כיוון שללא תנועה הילדים עשויים 

ואף את היכולת להבין את סביבתם  מרכזיים כמו היכולת לשחק עם אחרים ו/או להכיר בערך עצמם



סוק בפעילות הספר היסודי אוהבים לע-הפיזית והחברתית. מחקרים מצביעים על כך שילדים בגיל בית

 .( Graham, 1995; Martin, 2000גופנית ומגיעים אליה בדרך כלל עם מוטיבציה גבוהה )

 הגופנית הפעילות של החשיפה. בזה זה שתתפיםגופנית יוצרת תלות של כל אחד מהמההפעילות  

שונות מצב של תלות. בזמן פעילות גופנית קיימות רמות תלות  יוצרות כולם את רואים שכולם והעובדה

Pepitone, 1980) :)ועד לתלות ברמה עושים יולאחד יש מידע על מה שחבר –תלות ברמה נמוכה ב החל ,

. תלות זו חבריועל חומה כדי להשיג כדור שנפל מאחוריה בעזרת עמידה על כתפי  מטפסאחד  –גבוהה 

 ניםלא מיומ יםילד שולבו אם, למשללהשפיע על יחסים חברתיים.  יםהיא כלי רב עוצמה בידי מי שרוצ

להם להפסיד"  שגרמו אלובקבוצה המשחקת כדורסל והקבוצה מפסידה במשחק, הכעס של הילדים על "

 יםחזק יםילד תצרףהמוחלטת מהקבוצה. במקרה אחר, אם המורה  םיהיה רב ועלול להביא לדחיית

, להצליח להם עושיסיי אלובמשיכת חבל לקבוצה חלשה, חברי הקבוצה ישמחו להיות בחברת  ניםומיומ

 אליהם כפרטים וכקבוצה.  אותם שיקרבו סיכוי ויש

  

 

 

 לטיפוח שיתוף פעולה הצעות לפעילותדוגמאות ל

 

 מפעילות תחרותית לשיתוף פעולה .1

 

 : התלמידים יהפכו משימה תחרותית למשימה מאתגרת של שיתוף פעולה ויבצעו אותה. המטרה

                        פי רמת המשימה.-על –: כל גיל גיל

 : בהתאם למשימה.ציוד

 

 המשימות לתלמידים

חשבו יחד על רעיון כיצד הופכים מרוץ שליחים )או פעילות תחרותית מוכרת אחרת( למשימה  .1

 שיתופית.

שפיתחתם ושחקו יחד, כקבוצה  תהשיתופי שימהביניכם את כללי המהעבירו אחדו שתי קבוצות.  .2

 שיתופית אחת.  

 

 תפקידי המורה

  לשוחח עם הילדים על ההבדל בין משחק תחרותי למשחק שיתופי ולהעלות רעיונות כיצד ניתן

 לחבר משחק שיתופי מעניין.

  .לארגן את הכיתה בקבוצות קטנות, הטרוגניות, של ארבעה עד שישה תלמידים בכל קבוצה 



 .לעבור בין הקבוצות ולעקוב אחר תהליך החשיבה והתכנון שלהן 

  הילדיםהמציאו ש השליחים השיתופיים מרוצילארגן לכל הכיתה את. 

 .לחזור לשיחה שהתקיימה בתחילת השיעור ולהרחיב את התשובות 

 

 : הרחבה

 אחרים תחרותיים במשחקים זהה תהליך לנסות. 

 

 

 משחק שיתופי במחבטים וכדורים .2

 

 פעולה בין כל חברי הקבוצה.: התלמידים יתכננו ויבצעו משימה הכוללת שיתוף המטרה

היסודי ומעלה, לאחר שהתלמידים שולטים )ברמה הבסיסית לפחות(  הספר-ביתהכיתות הגבוהות של : גיל

 במיומנות החבטה ובמענה לה.

 .כדורים 4-מחבטים ו 4: ציוד

 

  המשימות לתלמידים

 :בקבוצות של ארבעה

 הכדורים נמצאים בשימוש.תכננו משחק שיתופי, שבו כל ארבעת המחבטים וארבעת  .1

 נסחו את כללי המשחק. .2

 שחקו עד שתגיעו למשחק ברצף. .3

 

 תפקידי המורה

 תלמידים. לארגן את הכיתה בקבוצות של ארבעה 

 .להגדיר יחד עם הילדים מהו משחק שיתופי 

 לעבור בין הילדים בזמן שהם מתכננים את המשחק, מנסחים את הכללים ומשחקים. 

  ביניהם. פעולה יםקבוצה משתפחברי הכל  ןבהשהדרכים לעקוב אחר 

 כל אחד אפשר לילדים לספר על פעולות של שיתוף פעולה וכיצד אותו ולסכם ל  – בסיום השיעור

 .למשחק מהם תרם

 

 הרחבה: 

 .מנסחים את כללי המשחק בכתב ומעבירים אותם לקבוצה אחרת הפועלת לפיהם 

 משתתפים. 8בקבוצות של   – כל הנעשה עד כה 

 



 לטיפוח אחריות אשית או וקבוצתיתלפעילות דוגמא 

 

 בקבוצה לצד מצד כדורים העברת

 התלמידים ישפרו את התיאום בקבוצה.המטרה: 

 כל גיל גיל:

 לכל קבוצה כדורים בגדלים שונים ובעלי אופי שונה, כמספר המשתתפים.ציוד: 

 

 המשימות לתלמידים

בקבוצה של שישה: העבירו, בזמן הקצר ביותר, שישה כדורים שונים מקו אחד של המגרש לקו השני . 1

 בהתאם לכללים הבאים: 

 )אין לרוץ עם הכדור או לכדררו(. יםההעברה נעשית באמצעות מסירה לחבר -

 כדור שנפל מחזיר את המוסרים לשלב קודם. -

 המשחק מסתיים כשכל ששת הכדורים מונחים יציבים על קו הסיום. -

 עצר את זמן העברת הכדורים.-התלמידים מודד במד אחד -

 .ניסיון בכל התוצאה את לשפר נסו

 

 תפקידי המורה

 שישה של אקראיות בקבוצות הכיתה את לארגן. 

 אום בקבוצהיעל את התילי םידרכלשוחח עם הילדים על ה. 

 לצפות בהתנסות של הילדים. 

 לשיפור הביצוע של המשימה. דרכיםלשוחח עם הילדים על ה -השיעור ם בתו 

 

 הרחבה: 

  מסירות רק באמצעות מחבט. -במקום מסירות רגילות 

  דקות מחליפים  8הקבוצות(. לאחר לכל שישה ילדים משימה אתגרית אחרת )כדי למנוע השוואות בין

 משימה.

 .לתרגל את מהירות הפעולה המשותפת גם בהפסקות 

 


