
 1מפגש 

 מטרות:

 .פיתוח תחושות ממערכת המגע באמצעות מרקמים שונים 

 .העשרת הידע ואוצר המילים למרקמים שונים 

 .שיפור הדימוי העצמי דרך נתינה וקבלת מגע 

 

 ציוד:

 מוזיקה 

  "גלילי "נודלס 

 )בובה מעץ, עם מפרקים שניתן להניע אותם )בובת החוג 

 

 פתיחה:

 ישיבה במעגל: 

 בסבב השני בעיניים עצומות  –להתחיל בעיניים פקוחות 

 .עצמו עיניים והעבירו את כפות הידיים על האביזר 

 .אמרו אם הוא רך, קשה, גמיש, מחוספס, איזו צורה יש לו 

 עיקרי:

 כל הפעילויות מלוות בהדגמה של המדריכה והמטפלות 

ההתנסות  ודרך-לתת לילד את הנודלס בפעם הראשונה לחקור באופן חופשי
השונה,המדריכה והמטפלת ממשיגה את מה שהילדים עושים. אפשר שכולם חוזרים 

 על הפעולה כמו הפעולה של הילד. 

 פעילות מכוונת: 

 .הקישו על הקרקע עם הנודלס. שנו את עוצמת ההקשה מחזק לחלש 

 הקש והקש ועצור והילדים מבצעים איתה. -המנחה מדקלמת 

  הפעולה לא תהיה הרגליים לחזה ובחזרה.גלגלו את הנודלס מכפות (
 בגלל השליטה המוטורית הנמוכה(  יתקואורדינטיב

  גלגלו את הנודלס על הקרקע לפנים ובחזרה  בעזרת כפות הידיים ולאחר מכן
 .) יכולה לאתגר את הילדים המפותחים יותר(  בכפות הרגליים

  כפות הידיים שכבו שהבטן על הנודלס. התקדמו לפנים וחזרו לאחור בעזרת
 כשהחזה  מורם מהקרקע.



 .שכבו כשהגב על הנודלס. נסו להתקדם לפנים ולאחור 

 

 למה הנודלס יכול להפוך?לדמיין  שואלים את הילדים 

  כל ילד מדמיין לעצמו משהו שונה: חדק פיל, זנב של כלב, חצוצרה, כובע
 וכו'.

  והילדים  ليال نفكر ونتخيل    لشو ممكن هاألسطوانة تتحو  המנחה מדקלמת .....
) אם הילדים מתקשים , המטפלות והמדריכה יתנו  מבצעים איתה.

 דוגמאות(.

  התקדמו עם הנודלס במרחב בצורות שונות, למשל כמו פיל, עכבר בכל פעם
 הנודלס הופך למשהו אחר.

  להקיש עם הרגל על הנודלס ועל הרצפה וכך  הניחו את הנודלס על הקרקע
 הגוף שלנו יוצרת צליל( משמיעים צלילים ) תנועות

 נסו לשמור על שיווי משקל??עמדו על הנודלס ו 

 .שכבו לאורך הנודלס, החזיקו אותו והתגלגלו 

  צרו מהנודלס כיסא, שבו עליו והתנדנדו, לפנים ולאחור, מצד לצד, בליווי
 מנגינה.

 .הליכה  -) אחד ליד השני צרו מסלול משותף והתקדמו עליו בצורות שונות
 פתוחות, הליכה צידית , קפיצה מעל ) לילדים גדולים(כשהרגליים 

 ויסות  –פעילות שקטה  סיום:

 מוזיקה שקטה: שכבו על הנודלס, עצמו עיניים ונועו בעדינות מצד לצד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2מפגש 

 מטרות:

 .פיתוח האבחנה בין קשה ורך 

 .מודעות לוויסות הכוח בהתאם לאביזר 

 ציוד:

  מוזיקה 

 פונפונים גדולים 

 קר-כדורי קל 

 בד גדול 

 פתיחה:

 .המנחה מעבירה בין הילדים שקית אטומה שבתוכה כדורים ופונפונים 

 ?עצמו עיניים, הכניסו יד לשקית ומששו. אמרו אם זה רך, קשה, דוקר 

 ?איזו צורה יש לאביזר: ארוך, צר, עגול, מרובע 

 .המנחה מחלקת לכל ילד פופון וכדור מתוך השקית 

  ובשנייה כדור.אחזו ביד אחת פופון 

 .אגרפו את כפות הידיים, ונסו למעוך את הפופון והכדור 

  גלגלו את הפופון והכדור על איברי גוף שונים, לדוגמה: הירכיים, הברכיים
 ועוד.

 ?הקישו עם הפונפון וכדור על איברי גוף שונים. האם הפונפון משמיע קול 

 .לחצו את הפונפון והכדור על איברי גוף שונים 

  הדרכה למטפלות: חשיבות החזרתיות בגיל הצעיר ללמידה בגיל הרך , ויחד
 עם כך להוסיף גם רעיונות חדשים.

 שיחה עם הילדים על ההבדלים במרקמים
 

  גלגלו את הפונפון על הקרקע עם איברי גוף שונים, לדוגמה עם כף רגל, עם
 המפרק, הברך וכו'

 סו להרחיקם ככל האפשר הניחו את הפונפון והכדור על הקרקע, נשפו ונ
 בעזרת הנשיפה.

 לשלב במערך את שיר הכדור ) חנאן סוסאן( -

 

בד גדול: מניחים את הפונפונים על הבד. בשילוב  -פעילות אחרונה עם הכדורים
 הילדים אוחזים בבד ומנערים לפי קצב המוזיקה ברקע.

 למצוא דרך יצירתית (  –פרידה מהאביזר  –כיצד לסיים פעילות  -) הדרכה למטפולת



 קבועפעילות שקטה עם דקלום  סיום:

 

 3מפגש 

 מטרות:

 .פיתוח דימוי גופני באמצעות הנעת איברי הגוף 

 .הכרת איברי הגוף 

 .פיתוח דימוי גוף חיובי 

 ציוד:

  מוזיקה 

 שקיות שעועית 

 פתיחה

  ישיבה במעגל:

 !سماع أغنية عن أعضاء الجسم 

  ומקומם.שיחה קצרה על איברי הגוף 

 במרחב

 .התקדמו לפנים במרחב כשהבטן מובילה את התנועה לפנים 

  המשיכו להתקדם, ולסימון "עצור" שנו את האיבר המוביל. לדוגמה עקבים
 וכו'.

  כל פעם בוחרים איבר ומציינים כיוון ההתקדמות לפנים או לאחור
 ומתקדמים בהתאם.

 . מחלקים לכל ילד שקית שעועית 

 בטן והתקדמו, ולסימון עצור הניחו את השקית על הניחו את השקית על ה
 הגב והתקדמו.

 .הניחו את השקית על הקרקע  ודחפו אותו עם איבר גוף 

 .זרקו את השקית עם כפות הרגליים ונסו לתפוס 

  שבו בעיניים עצומות) למי שמסכים(. המנחה אומרת שם של איבר גוף ואתם
 מניחים השקית עליו.

כל ילד אומר בי בי לשקית שבידיים שלו וזורק אותה  -פעילות אחרונה עם השקית
 לתוך סל.

 דקלום קבוע שקט לפרידה  סיום:

 



 4מפגש 

 מטרות:

 גבולות הגוף 

 הכרת הגוף כשלם 

 הבנה שהגוף הזה הוא אני 

 כל אחד הוא יחיד ומיוחד 

 

 ציוד:

  מוזיקה 

 ניירות ציור לבנים וגדולים 

 צבעי בנדה 

 

 פתיחה

 וודאו שאינם נוגעים בחברים העומדים לידכם. הושיטו ידיים לכל הכיוונים 

  .עצמו עיניים, רדו לאט לישיבה וקומו לעמידה 

  שכבו על הגב בעיניים עצומות. הקשיבו להוראות המנחה ובצעו את
 הנחיותיה. לדוגמה: הרימו יד והורידו וכו'

 .כל אחד מקבל דף ציור. שוכב על הגב על גבי הדף בתנוחה שנוחה לו 

 ות מציירות את קווי המתאר של הגוף לכל ילד.המנחה והמטפל 

  .לכו על קווי הגוף שלכם 

  עמדו ליד הציור שלכם. הניחו את כפות הידיים שלכם על איבר שבציור לפי
הנחיית המנחה. לדוגמה: הניחו את כפות הידיים שלכם על כפות הרגליים 

 שבציור וכו'.

 וקשטו כרצונכם. קחו צבעים והוסיפו איברי גוף. צבעו את איברי הגוף 

  התקדמו בין הציורים, ולסימון עצור עמדו ליד הציור שלכם ונסו להניח
 איבר אחד שלכם בתוך הציור. 

 .המשיכו לעבור בין הציורים, ובכל פעם אתם מניחים איבר אחר על הציור 

 סיום

 !למוזיקהנסו לשכב על הציור שלכם.עצמו עיניים והקשיבו 


