
  כאורח חיים פעיל ובריא הניווט –ת העמקת הידע בהוראה מעשי

  , בוגר קורס מדריכי ניווט בווינגייט.B.Csעוזי אבנר, מאת: 

במהלך שנת הלימודים  .תשע"בבשנת נושא מוביל במשרד החינוך  האורח חיים פעיל ובריא הי

, תוך שיתוף פעולה  עם תשע"ב הוכנס ניווט כנושא השתלמות נוסף המקנה גמול למורי משרד החינוך

   .אירית ברקוביץהגב'  ,מחוז צפוןב גופניהחינוך על המפקחת הצוות פיקוח חינוך גופני, ולאה קרמר מ

ניווט  :אחד מתוך מערכי השיעור .זהבה לוינקרון ועופר אביטל-ההשתלמות לקחו חלק בהכנת תכנית

תת למורים כלי עזר בהוראת הועבר למורים מתואר כאן. מטרת ההשתלמות הייתה לר שא ,צמתים

  . מערכי שיעורבניית התנסות מעשית בלאפשר ובית הספר ב הניווט מקצוע

  ., דלגיות, כדוריםצבעוניים חרוטים: תרשים מגרש, מדבקות, ציודכלי כתיבה, : הנדרש ציודה

  : והכנותהפעילות  שלבי

מדבקה מספר ואת תיאור  המורה מכין מדבקות כמספר המשימות בשיעור, רושם על כל: ניווט קווי

בדף קו צבעוני על גבי דף תרשים המגרש, מוסיף  משרטטבצע. בנוסף, יידרש להמשימה שהתלמיד 

לאחר ). תרשיםראו עיגול בתוך עיגול (המסומנת ב נקודת סיוםומסומנת במשולש הנקודת התחלה 

 יסדר המספרהן לפי את המדבקות שהכי לקו  ניגש למגרש והולך על הקו שתכנן, מצמיד מכן, המורה

ניתן להכין מספר מסלולי קוים שונים, עם  מסמן בדף היכן הניח את המדבקות. ובמקביל שלהן

  מדבקות זהות, כדי למנוע עומס על מסלול קו יחיד.

  :)מדבקות(על המשימות צעה לה

  חזרות 20) קפיצה על רגל אחת, 1

  קפיצות רצופות בדלגית 25) 2

  וך כדי ישיבה וקימהם תמיפע 20) כדרור כדורסל 3

  פעמים 10) קימה מישיבה לריצה מהירה של רבע מגרש, 4

  פעמים 10ו, ויר ותפיסתו) זריקת כדור בא5

  פעמים 10, תוס) גלגול חישוק ותפי6

  פעמים 10, קום-) סמוך7

  ים הלוך ושוב קונוס 5) כדרור בין 8

תאורה, הגדרות, עמודי ה, שרטוט מגרש ספורטבמפה פשוטה המכילה את  נעזרים :ניווט צמתים

קרון הצפנת תרשים המגרש תוך כדי תנועה יעיש ללמד את  .וכיוב' ברזיותהכניסה למגרש, השערי 

ב אחר ועקלשאין בתדריך מומלץ להדגיש  בא לידי ביטוי בסיבוב הדף עם שינוי כיוון התנועה.ה

  .מגבלת זמןב עבודה עצמאיתשכן ה, אחרים משתתפים

על הדף  .זמנים שוניםבהפרשי  עם יציאתו לדרכו קיבל את תרשים המגרש עליו סומן קו אחדכל 

לנוע על הקו ממנה , התחלה על המגרשהאת נקודת  זהותהיה ל משתתףעל כל  .נרשם זמן היציאה

במטרה  ,)איננו מסומן במגרשדימיוני והקו ( הצפנת תרשים המגרשתוך ב ועקולשסומן על הדף 

http://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/sirtut.jpg


רשום בדף מהי המשימה למיקום המדבקה ומספרה ואת סמן בתרשים ל, מדבקותהלמצוא את 

ונבדק  געהסיום נרשם זמן הנקודת ההגעה לה תעבמדבקה, בהתאם לסדר מציאתה.  המצוינת

ניגשים  עכשיו. )במשבצות נרשמו המשימות כיאותהאם האם סימון מיקום המדבקות נכון ו( התרשים

  הניווט.צמוד למקום שטח ההמשימות בכל לביצוע 

התמצאות של רכישת מיומנות מאפשרים  י החינוך הגופניפעילות ניווט במסגרת שיעור ,לסיכום

 כללים וחוקים פשוטים להבנהספורטיבי ניווט לכישורי חיים. רכישת ככלי להעצמה אישית ובמרחב 

ו הניווט, המשוב המתקבל הינ מהלךשימוש באמצעי ביקורת ב בשלההכנה אינה דורשת זמן רב. ו

של הרגשה  ישנה וש המגוון במתקני בית הספרמיידי ומושג ההצלחה מוחשי מאוד. לאור השימ

ניתן לעשות שימוש פשוט  ,מפהלצורך ציור שייכות, תוך שמירה על הסדר והניקיון ברחבי בית הספר. 

  בית הספר. בתרשים מגרש הספורט בהכנת מורה לאמנות . ניתן להיעזר בבחצר בית הספר ומתקניו

  במגרש קווי ניווט בתמונות לצפייה
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