המחלקה להכשרה להוראה

המכללה לחינו גופני ולספורט
ע"ש זינמ במכו וינגייט

מער שיעור תנועה לגיל הר
המורה________ :איציק ר_____________________ תארי _______________XX/Z/YY________ :
כיתה____ :א'_____ מספר הלומדי ______27_______ :מקו השיעור_ :אול בית הספר __________
נושא השיעור___ :תנועיתו – תנועה ולימוד מושגי בעזרת גיליונות עיתו_________________________
מקורות___ :אי__________________________________________________________________
תכנית לימודי/עמ' _______________________________________________________________
תחו

תכליות

יעדי ההוראה

מוטורי

טיפוח יכולות תנועתיות
כלליות החשובות להתפתחות
ילדי הגיל הר.

הכרתי

הילדי יכירו מגוו מושגי

הילדי ימנו בסו השיעור את אפשרויות התנועה

מתחו תנועת האד.

והפעולה ע עיתו.

הילדי יתרגלו פעולות הדורשות מהירות וכוח רגליי.

הילדי יתנסו בעבודה קואורדינטיבית מגוונת של שיתו
איברי ,ידעי וידרגל.

)אופציונאלי בלבד ותלוי ברמת התפתחות הקוגניטיבית
של הילדי( :הילדי יסבירו את חשיבות פיתוח
הקואורדינציה הגופנית.
תמיכה במיומנויות הכרתיות

הילדי יתרגלו פעולות חשבו וקריאה בסיסיות.

הילדי ילמדו להכיר ולכבד

הילדי יתרגלו דיבור על פי תור ובעקבות מת רשות מ

את הזולת הנמצא בקרבת
וכ להתחשב בזכויותיו.

המורה.

חברתי ,ריגושי,

הילדי ילמדו לכבד כללי

הילדי יפעלו ע"פ סימני מוסכמי ה בפעילות הכללית

מוסרי

של משחקי.

וה בשלב המשחק המסכ; וה יסבירו על פי מת רשות
דיבור את חשיבות העניי בתו השיעור.

הציוד והעזרי הדרושי לשיעור 60_____________ :גיליונות עיתו כפולי________________________
הערות בטיחות________________ :מיקו העיתוני בשטח במרווחי בטוחי_____________________
מיומנויות הוראה עליה יוש דגש בשיעור____ :ארגו הלומדי )בגישה אסרטיבית( וארגו הציוד_________

הזמ
הפרק
המעורר
 35דק'

מטרת התרגיל
)מגמה(
להעלות את רמת
העירור של הילדי
כדי להכינ לשיעור
תנועה ,וכ לתרגל
סימני מוסכמי

פעילות/משימה

 .1ריצה קלה חופשית ברחבי האול.
 .2משחק תופסת "גוליבר" .אני שוכב במרכז השטח
והילדי מרימי אותי ונושאי אותי עמ .ברגע
שאתעורר עליה לנוס מפני ואני רוד אחריה.
 .3מיד יחולקו לכ גיליונות עיתו .שאלה :בוא ונראה
מי יצליח לשמור על שלימות העיתו עד סו הפעילות.

הפרק
העיקרי
 3035דק'

 .4נועו ברחבי המגרש בתחילה בהליכה ,אחר כ בריצה
פיתוח תחושת
העדינות התנועתית
הנצרכת לטיפול
בעיתו בתנועה

ולבסו בדילוגי באחיזת העיתו ביד אחת ,בשתי

נקודות להדגשה/
נקודות לבטיחות
המשרוקית תשמש לקשר בינינו.
בעזרתה אעביר אליכ סימני
מוסכמי .שריקה אחת – עצור
והקשב! שתי שריקות – עצור,
התיישב והקשב!

ארגו הלמידה
)לומדי ,ציוד(
איור
לוודא 'כיסוי' שטח האול כולו
בעת התנועה.

חלוקת עיתוני על ידי שלושה
תורני לחברי הקבוצה
המפוזרי ברחבי האול.

ידיי ,לאור היד ,ובכיסוי אברי גו שוני.
 .5נועו כשהעיתו מקביל לרצפה וכשהוא מאונ לרצפה.
 .6נועו באיטיות באחיזת העיתו בשתי ידיי ,שחררו
אותו לאוויר וחזרו לקלוט אותו על אברי גו שוני.
מי יכול לקולטו על היר? על הפני?
 .7שחררו את העיתו במצב עמידה והקשיבו לרשרושו
בעת רחיפתו כלפי מטה.

תרגול ספירה

 .8גיליו העיתו כשטח של מגרש :קבע מגרש במרחק
של לפחות שלושה צעדי ממגרשו של שכנ .שב על
מגרש .מצא מילה מודפסת בעיתו – מגרש של,
ומחא כפיי לפי מספר האותיות במילה שבחרת.

צרי לדאוג שהעיתוני יהיו
מפוזרי בשטח במרחקי
בטוחי.

תרגול היצירתיות
התנועתית

 .9נסה לחקות בעזרת בגופ את צורת האות הראשונה
במילת ,כנ"ל האות האחרונה ,הראשונה והאחרונה
לסירוגי וברצ .נסה להסביר לשכנ את מילת
באמצעות פנטומימה .מי הוא זוג השכני שהצליח?
 .10מצא אפשרויות שונות לעבור מעל מגרש מבלי לגעת

תרגולי כוח ומהירות

בו .מצא אפשרויות שונות לעבור מעל מגרש ולנחות
על אברי גו שוני לבד מ הרגליי .עבור מעל מגרש
בשני אופני שוני ברציפות .בצע מעברי רצופי
במש שישי שניות החל מרגע הישמע מחיאת הכ.
 .11צא לבקר בשלושה מגרשי שכני קרובי ,גע בכל
אחד מה בעדינות בעזרת חלק אחר מאברי גופ וחזור
אל מגרש .כנ"ל בחמישה מגרשי רחוקי יותר.
חזור אל מגרש בניתורי על רגל אחת.
כנ"ל בחמישה אחרי .חזור בניתור על הרגל השנייה.
חשב בכמה מגרשי בקרת עד עתה?
 .12כמה פעמי תוכל להקי את מגרש בעשרה ניתורי
ברגליי צמודות? התשובה – בתנועה.

קואורדינציה עדינה

 .13קפל את מגרש לחצי ,ושוב לחצי .ביד כעת רבע
מגרש .המש לקפל עד שתקבל במקו מגרש סרגל.
 .14עבור לישיבה והחזק את הסרגל בשתי קצותיו .העבר

תרגולי גמישות וכוח
ברגליי

רגל אחת מעל לסרגל האחוז בי שתי ידי ,ואחר כ
רגל שנייה ולסירוגי .העבר את שתי הרגליי והחזק
אות לאור זמ ככל שנית .אתה נמצא בישיבת
זווית והתמד בה דקה שלימה.

 .15נסה לקו לעמידה באחיזת הסרגל בשתי ידיי ישרות
מעל הראש .כעת משהינ עומד ,העבר רגל אחת מעל
הסרגל ,החזר אותה והעבר את הרגל השנייה .נסה
לקפו -בשתי רגליי מעל הסרגל מבלי לקרוע אותו.
מי הצליח?
 .16המש לקפל את הסרגל עד שתקבל מקל צר וארו.
תרגול יכולות שיווי
המשקל

תרגול מיומנות
שליטה בכדור

תרגול שיתו פעולה
מינימאלי

כעת נסה לאוחזו בשיווי משקל על כ יד אחת ,על
אצבע אחת ,על אצבע אחרת ,על הבר ,על המצח,
על אצבע אחת תו כדי הליכה בשטח ,על חלק גו
אחר וכ תו כדי ניסיו להתיישב ,לשכב ולקו
בחזרה בשמירת המקל באיזו על אצבע אחת.
 .17פתח את הסרגל ,וצור מפיסת העיתו כדור קט.
זרוק ונתפוס אותו במקו ,ותו כדי תנועה במרחב.
נסה להקפי -אותו פעמיי ויותר בעזרת כ היד ואחר
כ על ידי כ הרגל .חפש חמש פעולות נוספות,
שאתה מסוגל לבצע ע הכדור .חפש חמש פעולות
נוספות שאתה מסוגל לבצע ע חבר בעזרת כדור
אחד ,ושלוש פעולות ע שני הכדורי בו זמנית.
לסיו ,כל אחד יפתח ויישר את כדורו .מי הצליח
לשמור על מגרשו בשלמותו?
 .18סור הצידה והסר נעליי וגרביי .חזור למקומ

הפרק
המסכ
 35דק'

הפעלת שרירי כפות
הרגליי

הקוד במרחב באול .קרע את מגרש לפיסות
בעזרת כפות הרגליי בלבד .ספור את מספר
הפיסות שהצלחת ליצור.

כשאתה מנסה להקפי -כדור בכ
היד או בכ הרגל מתח אות וכ
תקל על עצמ את הביצוע.

 .19כעת נשחק :בהישמע השריקה נוע לערמות שכני
ואסו פיסות נייר מערמותיה והעבר אות לערמת.
זכור! כשאתה אוס פיסות בחו ,-אחרי נוטלי
ניירות מערמת של ,על כ ,פעל במהירות! בהישמע
השריקה הבאה עצור וספור את מספר הפיסות החדש
שבערמת .יש ל כעת יותר או פחות פיסות נייר
מאשר בתחילת המשחק?
משחק סיו בי שתי קבוצות .נמתח קו בעזרת הגיר
במרכז האול .כל קבוצה ניצבת בחלקת מגרשה היא,
ובחלקתה מפוזרי ג פיסות נייר במספר השווה לזה
שבחלקת מגרש היריבי .בהישמע השריקה התחל
לאסו פיסות נייר המפוזרות במגרש היריבי בעזרת
כפות הרגליי בלבד והעבר אות אל חלקת המגרש של
קבוצת .בתו שלוש דקות נשרוק לסיו המשחק,
נספור את מספר הפיסות בכל אחד מ המגרשי ונקבע
את הקבוצה המנצחת.
וידוא מימוש
התכליות ההכרתיות

שיחת סיכו קצרה ובדיחה אחת לסיו.

נאסו את הניירות ונעזוב את
האול נקי כפי שמצאנוהו
בכניסתנו אליו.

