המכלללה לחינוך גגופני ולספורט
ע"ש זזינמן במכוןן וינגייט
מעערך שיעור
שנה :ב' ,תארריך יום הורא ה מתוכנן.31.5.112 :
הסטודנט//ית :ג'ורג' ברריילובסקי ,ש
בית ספר" :נווה עוז" פפתח תקווה ,כיתה :ג' ,ה' ,ו' ,מספר הל ומדים.166-20 :
ט.
מגרש הספורט
מקום השייעור :רחבת בבית הספר ומ
דו בX-
מוד :סמן/י אאת נושאי הליימוד שתלמד
נושא הלימ

מוכר ללמוד ,פיתוח מיומננויות תנועה.
טח ידידותי ומ
ת :ניווט בשט
מנויות גופניות
) (Xמיומ
מנת שהחבר לא יצליח.
לתלוש מדבקות מן התחנות על מ
ש
) (Xהגינוות בספורט :אסור
) ( ידע ווהבנה של גוףף האדם בתנוועה
בפעילויות העשרה.
ת
נושא יחידדת ההוראה :ניווט ,עמוד 466
הלמידה :עמווד ) 46פעילוייות העשרה(.
פעילויות ה
שיעור מספר 1:מתוך  3שיעורים.
של ורדה אינגגלס
מקורות :ררעיונות אישייים ורעיונות ש
ההוראה
ה
ייעדי

תכליות
ת

בסביבה
סלולי ניווט ב
ביצוע מס
ת ,תוך כדי
ידידותית
מיומנויוות תנועה.

תחנות
מוש במפה  5ת
וימצא תוך כדי שימ
א
התלמיד ירוץ בבשטח
טווח של  200מטרים זו מזזו.
הממוקמות בט

הכרתי
ה

הרוחות
ת
שושנת
הכרת ש
אות בשטח לפפי מפה.
והתמצא

טח
הכיוונים במפה יחד עעם כיווני השט
ם
התלמיד יזהה את
ה והבנה של מפת בית הספרר(.
)יכולת קריאה

ריגושי
י
חברתי,
ח
מוסרי
מ

שיתוף פפעולה בין חברי
הקבוצהה בחיפוש אחר
תחנות.

חנות
תפו ביניהם פפעולה ,יגיעו ייחדיו אל התח
התלמידים ישת
וייסיימו יחדיו את הניווט.

תחום

גוופני

חזור תוך
על גבי המתקניים ויצליחו לח
המסומנות ל
את התחנות ה
צליחו לאתר א
בדיקת התכליות :ההתלמידים יצ
ת
אופני
א
כ 10 -דקות.
קות ,מפות בי ת הספר 4 ,חבלים.
טבעות ,מדבק
ם לשיעור 5 :ט
הציוד והעזריים הדרושים
ה
טבעות
המדבקות של המסלול לפי כרטיסייה ,וכן להחביא ט
השיעור את ה
ק לפני תחיל ה
הערות ארגוניות :להדביק
ה
טח.
בבצבעים שונים על פני השט
קה ,על התלמיידים לחזור ללמגרש.
קדים להפסק
הערות בטיחות :כשישמעע הצלצול המק
ה
ערך ניתוח מייומנות.
* בלימוד מיומנות חדשה יש לצרף למע

המשימות  /תיאור הפעילות

חלק/
זמן
 2דקות

מטרת התרגיל
)מגמה(
פתיחה

 10דקות

חימום דינאמי,
חימום תוך שימוש
בכיוונים ומתיחות
בסוף

 7-8דקות

זיהוי נקודות ציון על כל  4ילדים יקבלו מפה .כאשר אגיד מספר תחנות ,עליהם
להתייצב בנקודה זו לפני שאר הקבוצות.
המפה

 7-8דקות

זיהוי טבעות בשטח
וסימונם על המפה

 10דקות

זיהוי תחנות על
מתקנים מוכרים

 2דקות

סיכום

נקודות להדגשה

ידע והבנה של גוף
האדם בתנועה

ארגון הלמידה

)בטיחות" ,רמזים מנחים"(

סיכום יחידות ההוראה בהצמדה ,איך היה? משוב על
הציונים שניתנו במבדקים.
צפון
הרמת בירכיים ,דילוגים ,עקבים לישבן.
כאשר אומר "צפון" -נוגעים בקו הצפוני של המגרש.
"דרום"--קו דרומי" ,מזרח" -קו מזרחי" ,צפון מזרח"-
נגיעה בחבל וכך הלאה.

על התלמידים למצוא את הטבעות ולסמן על המפה
טבעות בצבעים שונים
הטבעת.
שלהם באמצעות עיפרון את המיקום המדויק של
מפוזרות בשטח .לא
נוגעים בטבעות אלא
נעמדים ליד ומסמנים
מהר על המפה.
התלמידים יחולקו לרביעיות .כל רביעייה תקבל כרטיסיה עוברים ממקומות רק
לפי הסדר הרשום .לא
שעליה כתובים  5מתקנים בתוך כותלי בית הספר .על
מורידים מדבקות,
התלמידים להגיע אל המתקנים לפי הרצף הרשום,
מעתיקים את האות
ולמצוא את הסימון שמסומן באמצעות מדבקה חומה
והמספר למקום הנכון
ועליו אות ומספר .על התלמידים לכתוב את האות
בכרטיסיית הסימון.
והמספר על גבי הכרטיסייה .לאחר שמצאו את חמשת
הנקודות ,עליהם לחזור במהירות אל נקודת ההתחלה על
מנת שאבדוק האם הסימון מתאים לתחנה.
איך היה? אילו תחנות היה הכי קשה למצוא?
מה מצפה לנו בשיעור הבא.

מערב

מזרח
דרום

מצורפות מפות  +כרטיסיות
למשימת זיהוי התחנות.

כל הקודים למורה

מפת בית הספר חלק צפוני וחלק דרומי

כרטיס סימון לתלמידים

