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על שלימדו אותי להציב מטרות ולכבוש אותן; לבן זוגי שלומי
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תודות
תודות למורה לחינוך גופני ,דדי ברגד  -על הרעיון לספר הזה ,שהחל
לנבוט לאחר שיחה עמו.
לד"ר אלה שובל על שגלגלה עמי את הרעיון עד לגיבושו של מצפן
הקטגוריות למיפוי המטרות ,וסייעה לי לתקן ולשפר את פרק המבוא.
תודה למושיק חסון על עריכת הלשון.
תודה לדנה דרנוב על האיורים מאירי העיניים.
תודה לסטודנטים במסלול החינוך הגופני במכללה האקדמית גבעת
וושינגטון ,ולתלמידיי בבית הספר "עמיטל" בפתח-תקווה ,אשר היוו
קרקע פורייה לתרגול ולשכלול המשחקים.
תודה למורים לחינוך גופני ִתשבית ,חגית ,נתי ,אושרה ,מירב ,אורי ורונית,
ולסטודנטים מישל ,יערה ,קרן ,יהונתן ואביגיל ,אשר תרמו רעיונות
ומשחקים לספר.
תודה לצוות ב"ספרי ניב" על ליווי התהליך והבאת הספר לדפוס.
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הקדמה
משחקי תנועה הם דרך נפלאה לפתיחה או לסיום שיעור .במקרים רבים,
מורים משתמשים במשחקי התנועה באופן שרירותי ,ואינם מביאים
בחשבון את המטרות הגלומות במשחק עצמו – מטרות שיכולות לסייע
להם להשיג את יעדי השיעור .ספר זה הוא תולדה של עשרות שנות
הוראה והדרכת סטודנטים ומורים .בספר תמצאו מצפן מטרות לכל
משחק ,אשר מחולק לשניים; הראשון כולל את הנושא העיקרי שסביבו
נסוב המשחק ,קרי מודעות לגוף ,מרחב ,כוח ,איזון והעתקת כובד ,זמן
ושטף ,תנועות בסיסיות ,כושר גופני ומיומנויות .השני מסווג את משחקי
התנועה למשחקי ארגון וסדר ,משחקים לפיתוח חושים ,משחקים
מעוררים או מרגיעים ,משחקי ריצה ,משחקי קפיצה ,משחקי כדור,
משחקי קליעה  /הבקעה ומשחקי הרמה ונשיאה .המשחקים מאופיינים
לפי נושא עיקרי אחד (או יותר) ולפי סוג המשחק .כל משחק מתאפיין
בנושא עיקרי אחד ומסווג לפי סוג משחקים אחד (לעיתים יהיה סיווג/
נושא נוסף) .כמו כן ,בכל משחק מצוינות המטרות הלימודיות שלו.
מורה שישכיל להשתמש במצפן המטרות יוכל להתאים את משחקי
התנועה לנושא השיעור באופן מיטבי ,כך התלמידים ייהנו מחוויית למידה
מעשירה ,והמשחקים יתרמו להשגת יעדי השיעור.

