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 תפקודים ניהוליים

 

 

הליכים ת אלה .לניהול עצמיהינו מושג שמתייחס  (Executive Functionsתפקודים ניהוליים )

תורמים לניטור ות חיוניות ללמידה וביצוע משימות וכן המאפשרים בקרה על התנהגוי קוגניטיביים גבוהים

קוגניטיביים אלה כישורים קוגניטיביים (. Baggetta & Alexander, 2016) וויסות של התנהגויות אלו

 הפניית קשב, שליטה עצמית, עיכוב תגובה, זיכרון עבודה, גמישות מחשבתית, תכנון והתארגנות, כוללים

תוך עיכוב  ,יג מטרות ולהגיע ליעדיםמאפשרים להשו(, Anderson, 2012פתרון בעיות יעיל וניטור תגובה )

(. תפקודים אלה מתפתחים לאורך הילדות, Diamond & Ling, 2016של תגובות ומחשבות אוטומטיות )

בתית )מעברים הבולטים שמתפתחים בגילאי הגן הינם עיכוב תגובה, זיכרון עבודה וגמישות מחש כאשר

הבשלה של מערכת הקשב עומדת בבסיס . (Garon, Bryson, & Smith, 2008בקשב או בתגובה( )

תפקודים אלה מאפשרים לילד לנהל (. Garon, Bryson, & Smith, 2008ההתפתחות של תפקודים אלה )

עם אחר,  לנהל שיחה, ו: לשלוט בהתנהגותו, לדחות סיפוקים ולהמתין בתור, לזכור הוראותאת עצמ

להסתגל לשינויים ומצבים חדשים ולעבור ממטלה אחת לאחרת. אלה המיומנויות שעומדות בבסיס 

 הן בהיבטים החברתיים והן בהיבטים הלימודיים. ,התנהלות עצמאית של הילד

בינאישי. -פקודים ניהוליים לבין למידה ובינם לבין תפקוד חברתיספרות רבה עוסקת בקשר שבין ת

לוגית, ליים, נבאו הצלחה בכישורים שעומדים בבסיס למידת חשבון וקריאה )מודעות פונותפקודים ניהו

 .Blair, Granger, & Razza( והתנהגות מסתגלת בגן )Blair & Razza, 2007זיהוי אותיות( בסוף גיל הגן )

ם נמצאו בהמשך תפקודים ניהולייצאו כגורם המשפיע ביותר על מוכנות לעלייה לכיתה א'. הם נמ(. 2005

( ותפקוד אקדמי בכיתה א' )יכולת Raver & Knitzer, 2002ת חשבון וקריאה בבית הספר )כקשורים ללמיד

מו כן, (.  כBlair &Diamond, 2008של קשב וריכוז, יכולת לסיים מטלות ולעכב תגובות אימפולסיביות( )

ד שפגיעה בכישורים אלה עוב (Hughes, 2011חברתיים )התפקודים ניהוליים נמצאו קשורים לכישורים 

 & ,Schoemaker, Mulder, Dekovicהובילה לבעיות של ויסות רגשי והתפתחות של בעיות התנהגות )

Matthys, 2013.) 

ם שמתפתחים בגילאי הגן: בנושאים הבאים יוצגו בהרחבה שלושת התפקודים הניהוליים הבסיסיי

(. בכל נושא מובאות פעילויות מגוונות 6שות )נושא ( וגמי5(, זיכרון עבודה )נושא 4עיכוב תגובה )נושא 

לדי הגן. בנוסף, כיוון שמיומנויות אלה קשורות מאוד לקשיים התנהגותיים, לקידום המיומנויות בקרב י

 זוק המיומנויות בקרב ילדים מתקשים.חברתיים, רגשיים ולימודיים, מוצעות פעילויות לחי

שחקי שולחן ומשחקי תנועה, ודרך קים מגוונים: מם נעשה דרך משחיניהוליהתפקודים הקידום 

דרכים יעילות לקידום המיומנויות כעבודה על הגוף )מסלולי ספורט(, זאת כיוון שאלה הוכיחו את עצמן 

 ( Diamond & Ling, 2016הללו בקרב ילדים )

ושא אלמנטים מכל נ לאחר תרגול המיומנויות בכל אחד מהנושאים, ניתן לבצע פעילויות שמערבות

ת זאת לקראת סוף שנת הלימודים או כאשר עובדים עם התוכנית שנה שניה בגן, עם ילדים )ניתן לעשו

 שלהם יש היכרות עם הפעילויות משנה קודמת(. 

 רציונל   
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 עיכוב תגובה

 

 

הגן. עיכוב תגובה הניהוליים החשובים ביותר אשר מתפתח בגיל עיכוב תגובה הינו אחד התפקודים 

בה אוטומטית ומוכרת ובמקום לבחור תגובה אחרת, חדשה. למשל, ילד שרוצה מתייחס ליכולת לעכב תגו

לקחת או לחטוף את  -האוטומטית :בפניו שתי אפשרויות תגובה , עומדותצעצוע שבו משחק ילד אחר

לגננת ועוד. למעשה קיימת  לבקש את הצעצוע, להמתין, לפנות -ד וליישםהחדשה שעליו ללמואו הצעצוע, 

התגובות הללו. כדי לבחור את התגובה החדשה, על הילד לעצור את ההתנהגות תחרות בין שתי 

האוטומטית. העצירה, היא למעשה עיכוב התגובה והיא מרכזית בתהליך הלמידה ובכישורים בינאישיים 

 (.Diamond, 2013ילדים בגן )של 

רך זה לפתח דחיית ילדים לעצור, לבצע עיכוב תגובה ודמטרת הכלים שיובאו כאן הינה ללמד 

  ועוד. סיפוקים, יכולת המתנה בתור, התנהגות לא אלימה, התמדה בביצוע מטלות

 

 

ן זהו הגיל שבו מיומנות זו נמצאת בשיא גובה חיונית לכל ילד בגיל הגן, שכעבודה על היכולת לעכב ת

משמעותי יותר בתחום זה. הקשיים באים לידי ביטוי  התפתחותה. יחד עם זאת, ישנם ילדים שלהם קושי

 במאפיינים הבאים:

 .קושי בשליטה עצמית -

 .אימפולסיביות -

 .קושי בדחיית סיפוקים -

 .תגובות עוצמתיות בעת תסכול )בכי, התפרצויות זעם( -

חשוב לעשות עבודה אינטנסיבית יותר לשיפור יכולת , כאשר ישנם ילדים בגן שמציגים מאפיינים אלה

 .עיכוב תגובהה

 

 

ניתן להתחיל פעילויות בתחום זה בכל שלב בשנה, לאחר שמזהים צורך לעבוד על שליטה או כחלק 

כמובן שרצוי להתחיל מוקדם ככל האפשר כיוון ששליטה היא מרכיב מהעשרה שרוצים לתת לילדי הגן. 

 ת חנוכה.יד אחרי חופשימ . ניתן להתחיל לפני אותכניתמרכזי בהתנהגות הילדים ולכן מרכיב מרכזי בכל ה

 

 

 מאפייני הילד/הקבוצה

 עיתוי

 להורים  

 רציונל   
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 .וגמישות תגובה עיכוב בנושא 4מס'  מכתבאת  להורים לחלק

 

 

  .אייל האיל והחברים לומדים לעצור –איילי סיפור         .א

  .ב(-4נספח על המוח כמפקד )דיון במליאה         .ב

  .(ג-4נספח ) מסלול ספורט        .ג

  .ה(-4)נספח  נשימות        .ד

 .עיכוב תגובה יים לשיפורמשחקים פיז .ה

 .עיכוב תגובהמשחקי שולחן לשיפור  .ו

 .יישום השפה של שליטה עצמית והמוח כמפקד דרך סיפורים ותרחישים בגן .ז

 איילי האיל מצליח לעצור. -סיפור איילי .ח

ז ייושמו לאורך השנה, כאשר אין חשיבות לסדר ההטמעה. תרגול נשימות, -שימו לב! הכלים ג •

 חשובים וישולבו בגן לאורך השנה באופן שמתאים לצרכי הגן. הינם קים מסלולי ספורט ומשח

•  

 

 .א(-4)נספח  איורים ודפני צביעה –י ליסיפור אי .א

 .ב(-4)נספח  תמונה של המוח .ב

 .ג(-4)נספח  למסלולי ספורטתרשימים  .ג

 .ד(-4)נספח  כרטיסיות של אלמנטים במסלול ספורט .ד

 .ה(-4הדגמה של נשיפה עם דמות של איילי )נספח  .ה

 

 נספחים

כלים לטיפוח והתערבות 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

66 
 

  אייל האיל והחברים לומדים לעצור –י ליסיפור אי .א

 

 
 דיון במליאה על המוח כמפקד .ב

קשר בינאישי( ואת העבודה על -השתתפות ולמידה-ההבנה של המשולש )מצב רוח לחבר את

 הכללים עם ההבנה שהמוח הוא האחראי על המעשים שלנו. המוח כמפקד.

 

 

 האיל והחברים לומדים לעצור איילי

ה יום חורפי וגשום וכל החברים בגן שיחקו בפינות השונות. פולי הפילון שיחק עם רמי היה ז

הארנב בפינת הקוביות ובלה הסנאית שיחקה בפינת המשפחה. איילי בנה על השטיח מגדל 

מקוביות והסיע סביבו משאית אדומה. לפתע פתאום הגיע נוני הינשוף וחטף לאיילי את 

. החדרהשני של  ורק צחק וברח לצד בתגובה נוני, אך נוניק על ד וצעהמשאית. איילי כעס מאו

נוני אז נתן לו מכה. הדבר הכעיס את איילי אף יותר והוא החל לרדוף אחרי נוני, וכשהגיע אליו 

. לשניהם היה מצב רוח רע, הם הרגישו כועסים ולא היה החל לבכותו אף הוא הינשוף התרגז

הצליחו להשתתף בחוג חקו בחצר בכדור ולא שילא  גם הם .להם חשק להמשיך לשחק

 התעמלות שהיה בגן. ה

הוא דמות ש ה. הוא רצה ליצור מכל מיני חומריםמאוחר יותר, אחרי החוג, ניגש איילי לסדנ

 ,וישב לצייר, אך הדבק נמרח על הנייר בכל הצבעים טושיםד אוהב. הוא לקח דפים, דבק ומאו

בן מאוד והתאכזב. הוא לקח את הדף, קימט אותו וזרק התעצ והציור לא יצא כפי שתכנן. איילי

 אותו לרצפה. מצב הרוח שלו היה ממש רע והוא החל לבכות.

 עצוב ומאוכזב ישב איילי בפינת הגן. 

 "מה קרה איילי?" ניגשה אליו טולה הגננת. 

איילי שיתף אותה, וכשסיים אמרה לו טולה: "אל תדאג, יש דרכים להתמודד ולפתור את כל 

צבים הלא נעימים שקורים בגן. הסוד," המשיכה, "הוא ללמוד לעצור. בימים הקרובים המ

 אלמד אותך ואת כל החברים בגן כיצד לעשות זאת." 

אפשר להתאמן ולהצליח טולה אמרה שתספר לחברים על התפקיד החשוב של המוח, וכיצד 

 לעצור. 

 איילי הקשיב לגננת בקשב רב וכבר הרגיש קצת יותר טוב.
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ומרעננים את הקשר המשולש, מציינים שלעתים י של הסיפור לאחר שמקריאים לילדים את החלק השליש

או משהו לא מצליח. לפעמים אנחנו עושים  ,יש חוויות לא נעימות בגן כאשר רבים, מישהו חטף משהו

משהו לא נעים למישהו אחר. כדי שיהיה נעים בגן יש כללים שעוזרים לנו, אבל לא תמיד קל לעמוד 

 בכללים. 

דיבור ללא רשות, חטיפת צעצוע, הריסת משחק, יציאה מהמפגש מאות. למשל: לבקש מהילדים לתת דוג

 ועוד. לסכם ולהדגיש את הקושי להתאפק לפעמים. 

המוח הוא המפקד לומר לילדים שלמרות שזה קשה, לכל אחד יש כוח להתאפק והכוח נמצא במוח שלנו. 

 על הגוף. 

ור. אפשר להדגים זאת עם הילדים מותר ומה אס המוח מכיר את הכללים, המוח יכול לעזור לנו לדעת  מה

מה המוח שלכם גן את הגן, תעשו את זה? למה לא? דרך שאלות רטוריות. למשל: "אם אומר לכם לבל

 האם מותר לבלגן את הגן?".  –אומר 

 לתרגל פקודות של מוח על הגוף. למשל, בואו נראה שהמוח נותן פקודה ליד לעלות למעלה. 

 הרעיון ולומר שבגן נשחק בכמה משחקים שיעזרו לנו להתאפק. ילדים מבינים את חשוב לוודא שכל ה

התנסות במיומנויות  ."חוקרים את המוח"תהליכי חקר בגן, ניתן לעשות את הפעילות: כדי לעודד הבנה ו

. מעשירה את הילדים ומפתחת יכולות חשובות שקשורות גם לתפקודים ניהוליים הקשורות לתהליך חקר

"המוח הוא המפקד" אפשר לעודד את הילדים לפעילות חקר על המוח ותפקידו בגוף למידה של כחלק מה

דרך שאלות מנחות )בהתאם לגיל ולמאפייני הקבוצה(. ניתן לשלב חקר זה בתכנית המוצעות על עולם 

 .היצורים החיים

וח נותן פקודה בכל הפעילויות הבאות וכן במצבים יומיומיים חשוב לחזור על השפה "המוח שולט והמ

 לגוף, המוח עוזר לנו לדעת איך להתנהג".

 מסלול ספורט .ג

להלן הצעה למסלול ספורט שאותו חשוב לבצע עם כלל ילדי הגן בשעה קבועה כחלק מסדר היום 

קר לפני מפגש הבוקר, או לחילופין בצהרים, לפני הגן. אפשר לבצע את המסלול בשעות הבו

מומלץ לצייר מסלול  צע את המסלול לפני היציאה לחצר.המפגש של אמצע היום. לא מומלץ לב

על רצפת הגן עם תחילת היום ולאפשר לילדים להיכנס לגן דרך המסלול. המסלול יכול אף להתחיל בחלל 

 שמחוץ לגן, אם זה אפשרי.

יותר את המסלול לתרגל כדאי מאד , עיכוב תגובהזקוקים לחיזוק אינטנסיבי של יכולת ם הילדיהלקבוצת 

ביום. ניתן לבצעו עם גיוון מסוים לפני פעילויות שדורשות ריכוז והתמדה, לפני מפגש, עבודה עם אחת מפ

ון, לילדים עם קשיי ויסות חושי חשוב מאוד לשלב אלמנטים של דחיפה ומשיכה )זחילת גחבסדנא ועוד. 

 .ילדיםהעצמי של הבקול רם עוזרת לארגון התנועות ת דחיפת קיר( בתוך המסלול. ספיר

 

 מה עושים?
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יהיה לנו קל  אם נתאמןמסבירים לילדים שספורט עוזר גם לשרירים להיות חזקים יותר, אבל גם למוח. 

 .ספורטכל יום מסלול  תחילת יותר לעצור. לכן, מעכשיו נעשה ב

כמו ריצות וקפיצות ללא מטרה(. על המסלול המסלול צריך לכלול פעילות פיזית מארגנת )ולא חופשית 

ולא משתנה, שיווי  ים הבאים: דחיפה, משיכה, פעילות קווית, קפיצות בקצב אחידלכלול את המרכיב

, קפיצות לאורך היקף הרחבה )ניתן לסמן את : הליכות מסוגים שונים על פי סימוןמשקל. למשל

 קפיצות וזחילות., סוגים שונים של גבולותיה(, דחיפת קיר עם הידיים

 דק'.  10-כתיערך המסלול  מומלץ שפעילותלהלן. מתכננים מסלול בהתאם לעקרונות המתוארים 

מתחילים עם מסלול בסיסי וכל תקופה )כשבוע( מגוונים באלמנטים. במהלך כל תקופה, עד השינוי, 

השינויים מסבירים לילדים מה השינוי חוזרים על המסלול באופן קבוע ללא הכנסת שינויים. לפני עריכת 

 ומדגימים.

רטנית של מסלול פתוח עם כניסת הילד לגן. צות לפני מפגש או בצורה פניתן לבצע את המסלול בקבו

בנוסף, ניתן להכין לוח על גביו הילד מסמן בכל פעם שמשלים סיבוב אחד של המסלול )הסימון יכול להיות 

 (., בדומה לסימון "אכלתי ארוחת בוקר"ו כל דרך אחרתדרך הדבקת סקוץ'/סימון וי/איור א

 גיוונים: 

קו לסירוגין, שתי )קופצים לאורך קו מימין ומשמאל ל ן: קפיצה מצד לצדלויות כגוהוספת פעי -

 הליכת דב, הליכת סרטן.הרגליים צמודות בקפיצה(, דילוגים, זחילה, 

 : עיכוב תגובהיכולת המעלים את רמת הקושי ומשפרים את שהכנסת אלמנטים  -

גננת מכה בתוף ט בכל פעם שהשינוי של מהירות בהישמע אות )הולכים על הקו/קורה מהר ולא •

 קפיצות וכו'. בהליכה או בשינוי של מהירות או משמיעה מוסיקה(, למשל 

 חזק וחלש בהישמע האות(. שינוי של עוצמת מגע )למשוך בחישוק •

 ו, בהישמע האות עוצרים וקופאים במקום(. תרגול עצירה )קופצים/הולכים לאורך ק •

 - ת עוצרים בכל פעם במנח אחר. אם עומדיםשינויים במנחי עצירה. למשל, בהישמע או •

 נעמדים וקופאים במקום.  - נשכבים על הרצפה, אם זוחלים

בנספח בפרק זה מוצעים תרשימים למסלולי ספורט והצעות לאלמנטים שאותם ניתן לשלב במסלול. כמו 

 כן, מוצעות כרטיסיות שמדגימות אלמנטים מורכבים יותר של פעילות.

 :המסלולת שלבי הטמע

. הגננת תכין את הבריסטול יום ם המסלול ותמונות להמחשת הפעילותתליית בריסטול עם תרשי .1

גן ידעו מה המסלול באותו היום ליום למחרת כדי שילדים בכניסתם ל שאר תלוי עדיקודם והוא י

 ר את אותן הפעילויות למשך כמה ימים(.)רצוי להשאי

לובם במסלול )גם כאן, לחזור על אותו המסלול בחירת כרטיסיות עם אלמנטים מורכבים יותר ושי .2

 כמה ימים(.

 מה עושים?
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ילד "שגריר ספורט" יבחר כרטיסייה ויבנה את המסלול בעצמו בתחילת היום )על אותו הילד  .3

בתיאום עם ההורים. אפשר לשלב את ההורה  להגיע לגן מוקדם ולכן חשוב ליישם את הפעילות רק

 של הילד בבניית המסלול בבוקר(.

 אלמנטים( ובונה אותו ביום למחרת. 4מצייר מסלול על פי בחירתו )עד ר ספורט" ילד "שגרי .4

בהמשך  -בנייה משותפת של מסלולי ספורטניתן לבצע  לעידוד קשרים בינאישיים 5.     

לבנות מסלול שגרירי ספורט שעליהם  2"שגריר ספורט", ניתן לבחור  לבחירת

ירים רתוך שיתוף פעולה. כמו כן, על השג . כך יוכלו לתרגל משא ומתן וקבלת החלטותבמשותף

תקשים לעזור לילדים לבצע את המסלול, כאשר תוך כדי הם יעודדו את הילדים ויעזרו למ

, דבר אשר מגביר את האמפתיה, מעצים את הילדים המנחים ומחזק קשרים בין כלל להתמודד

 .הילדים

 

 נשימות .ד

שונות שמופעלות  ונהוגות ליישום בשיטות רגע ו"לאסוף" את עצמינוינשימות עמוקות עוזרות לה

 לכל ילדי הגן.עם ילדים ומבוגרים לצורך ויסות רגשי ושליטה עצמית. פעילות זו מתאימה 

 

 

 אפשר לחבר לכך שנשימה מודעת מסייעת לנו בעצירה ואיפוק. זוהפעילות האת 

ואפשר לנשום רגיל, נים תמיד, בכל רגע, גם כשערים וגם כשישמסבירים לילדים שכל אחד מאתנו נושם 

הילדים להתנסות. כשנושמים לאט ועמוק הגוף הנשימות ולבקש מחשוב להדגים את . כל אחד בקצב שלו

מפגש שלנו מתמלא באוויר ובחמצן וזה עוזר למוח שלנו לחשוב טוב יותר, להתרכז ולהתאפק. לכן לפני כל 

 . וכאל מרגיעותנעשה תרגיל של נשימות 

וארוך  לנשוף לאט. לאחר מכן נשום עמוק כך שהבטן מתרחבתבטן וליד אחת על ה הילדים להניחלבקש מ

)להשתמש בדימויים שהילדים מכבים נר / מנפחים בלון / מקררים משקה חם(. חשוב למקד את הקשב 

. לאחר תרגול קצר, להסביר לילדים שכדי שהנשימה של הילדים בהוצאת אוויר דרך שפתיים קמוצות

עזרת האצבעות כשאנחנו ב 3 יה, נרים אותה ונספור עדישנהניעזר ביד , תרגיע אותנותעזור לנו, שלנו 

 כשאנחנו נושפים. חשוב לבצע תרגול של הנשימה ולוודא שכל הילדים הבינו. 5ושוב נספור עד  שואפים

כמו כן, במידה ויש תסיסה או  כל פעילות אחרת במליאה.לפני עשה לפני כל מפגש או יתרגול הנשימות י

כדי להירגע ולחזור  מרגיעותש נשימות פגש ולבקש מהילדים לקחת שלוחוסר ריכוז, ניתן לעצור את המ

 לריכוז.

 עיכוב תגובהשחקים פיזיים לשיפור מ .ה

המשחקים שונים היות והם תומכים ומקדמים למידה, באמצעות הגוף.  המשחקים הפיזיים חשובים מאוד

מטרה ברורה. ניתן  עםמשחק מדובר ברוטיניות, אלא  ויותפעילמס' שאינם כוללים בכך ספורט הממסלול 

 מה עושים?
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הילדים שצריכים התערבות . עם קבוצת שלושה-את המשחקים עם כלל ילדי הגן אחת ליומיים לשחק

 יומיים. -כל יום קיםחשדאי לבצע את המיותר אינטנסיבית כ

 

 גננת/סייעת יכולה לשחק עם הילדים בחלל הגן או בחצר. 

ייעת/גננת יכולה להוציא למשחק באמצע/סוף יום, או ליזום ת אינטנסיבית סלהתערבוהילדים את קבוצת 

דק' ולאחר מכן להשאיר את הילדים  10-את המשחק עם הקבוצה כ לשחקמשחק בזמן חצר. סייעת יכולה 

 להמשיך את המשחק, לצרף ילדים אחרים וכו'. 

 המשחקים:

  דג מלוח

מטר ממנו,  20-במרחק כ ו דמיוני. שאר המשתתפים עומדיםהדג המלוח עומד צמוד לקיר או ק: 1שלב 

דג  3 2 1קורא " ,עיניים משתתפים, עוצםה ו פונה אלגבעומד כשמאחורי קו קבוע מראש. ה"דג המלוח" 

ר המשתתפים מתקדמים לעברו. כאשר הוא המשתתפים. בזמן שהוא קורא, ית מלוח", ושוב מסתכל אל

הם קופאים במקום. אם הדג המלוח רואה מישהו זז, הוא פוקד עליו לחזור ופונה אליהם, פוקח עיניים 

של המשחק, לקו התחלה. מטרתם של המשתתפים להגיע אל הדג המלוח ולגעת בו, או, בגרסה אחרת 

 .עומדלגעת בקיר לידו הוא 

גרסה נוספת: לאחר שהדג המלוח מסיים לספור עד שלוש, הוא עובר בין יתר המשתתפים הקפואים על 

עומדם. הוא משנה את התנוחה בה הם עומדים כרצונו )מפסל בהם(. בזמן שגבו מופנה לחלק מן 

ור לקו המלוח ראה את המתגנב, עליו לחזהמשתתפים, הם יכולים להתגנב אל קו היעד. כמובן, אם הדג 

 .ההתחלה

לאחר שהמשתתפים קופאים במקומם, ה"דג המלוח" ניגש לכמה משתתפים שבחר, ומנסה  אחרת: גרסה

 .אסור לו לגעת בהם. אם משתתף זז או צחק הוא חוזר לקו ההתחלה המסומןולהצחיק אותם  

ני במשחק. עומד הדג המלוח, נפתח השלב הש לאחר שהגיע אחד השחקנים אל קו הסיום, אל מולו: 2שלב 

 :גרסאות השלב

הדג מספר סיפור, בו משולבות המילים "דג מלוח". במהלך הסיפור עשוי הדג המלוח להטעות את  •

"דג תפוח"(. באומרו מילים  דוגמאיתר השחקנים, בשלבו מילים דומות לצרוף המילים "דג מלוח")ל

 .רודף אחרי חבריו בניסיון לתפוס אותם – אלו, הופך ה"דג המלוח" לתופס

 .מספר הסיפור נוגע בכל מילה שהוא אומר במשתתף אחר •

 .השחקן שבו נוגע "הדג מלוח" בזמן שהוא אומר "מלוח" מתחיל לרדוף אחרי שאר משתתפי המשחק

יבוב הבא. בגרסה אחרת, המשתתפים יות הדג המלוח בסמי שנתפס הופך לה תופסת, שחק: מ3שלב 

 .יכולים להגיע לנקודה מוסכמת מראש ומי שמגיע לשם חסין מהתפיסה באותו סיבוב

 

בא שיהיה דג מלוח )הראשון שנפסל, האחרון , כאשר קובעים מי המשתתף ה1ניתן להסתפק רק בשלב 

 .שנפסל(

 מה עושים?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA
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 תנועה ועצירהמשחק 

וצרת אותם. בעת העצירה הם צריכים להציג סיקה פוסקת או עד שהגננת עהילדים נעים במרחב עד שהמו

אפשרות נוספת,  ...תנוחת "פסל" כלשהי בלי לזוז. אפשר גם לנסות להצחיק אותם או לגרות אותם לזוז

ניתן להתקדם בצורות התקדמות כגון בעלי חיים בים, בעלי חיים ביבשה או מעופפים וגם לעצור במנח 

 שבחר.  שתואם את החייה

 אמר המלך

. את ההוראות "ראמ המלך "בביטוילביצוע, אשר חלקן מתחילות  המנחה נותן לקבוצה הוראות

לא אחר המתחילות בביטוי זה יש לבצע, ואילו מכל יתר ההוראות יש להתעלם. משתתף אשר אינו ממ

מקבל משימה  ,זהעקב הוראה שלא פתחה בביטוי אמר", או משנה מהתנהגותו  המלךהוראה שפתחה ב"

 5קפיצות על רגל אחת כדי לחזור למשחק" / "עליך להסתובב במקום  10מהגננת, למשל "עליך לקפוץ 

  פעמים".  5סיבובים" / "עליך לשכב ולקום 

 משחקים נוספים

  אה?"אני רו"מה  -עצירה במרחבתנועה ו

המנחה יאמר "מה אני רואה" וישיב הילדים נעים במרחב או מדלגים בין חישוקים שמפוזרים על הרצפה. 

הילדים שעונים לקריטריון קופאים במקום, או  ".עודכל הבנות/בנים ו "צבע של בגד / שם שמתחיל ב.. /

 הכי מהר שאפשר.שטח מסומן במרכז המרחב, רצים ל

 הנודדהפעמון  ף אוהתו –שליטה בתנועה 

. בשלב צריך לקום ולהעביר אותו לילד אחרהילדים יושבים במעגל וכל פעם ילד אחד מקבל תוף מרים ו

הראשון הילדים מעבירים ביניהם את התוף בחופשיות. לאחר מספר סיבובים, אומרים לילדים "עכשיו 

ם אותו מאחד לשני, התוף לא לשלוט על התוף כך כשאנחנו מעביריהמוח יהיה המפקד והוא יגיד לגוף 

". כעת הילדים צריכים להעביר ביניהם את התוף תוך שהם שולטים בתנועה שלהם ובתזוזה של יפיק צליל

 התוף. חשוב תוך כדי להזכיר ולחזק: "כל הכבוד שהצלחתם לשלוט על הגוף ושהתוף לא צלצל". 

ך רק ו. המטרה היא לדרל מסלול שמפוזרים סביבו עלי שלכתהליכה ע -עלי שלכת" -"סתיו

לחילופין, להביא המון עלים וללכת עליהם, או  במקומות המיועדים, אך לא על עלי השלכת.

 לקפוץ בין חישוקים מלאים בעלי שלכת. תוך כדי הביצוע הילדים שרים דקלום בקצב:

 "עלים יבשים,

 עלים יבשים,

 דורכים עליהם,

 ,והם מרעישים

 נויה שלנו אוהבת ללכת,

 לכת,ל עלי שדווקא ע

 העלים היבשים,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C


 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

72 
 

 (, גננת גן "ינשוף" בנס ציונהלילך נווההדקלום באדיבות רש מרשרשים. )-רש-רש

 

משחק דמוי ים יבשה, אך במקום ים ויבשה המשחק כולל קפיצה  -)ים יבשה( "עונות השנה"

 )למשל באמצעות חלל הגןתיחום של בהתאם לעונות שנה. כל עונה תיוצג על ידי חישוק או 

. ניתן להחליט כמה עונות ישתתפו בהתאם לעונות שעליהן הילדים כבר למדו. טייפ(הדבקת מסקינג 

, או חפצים ו וחורף, בכל חישוק/אזור בגן יונח ציור שמתאים לעונהלמשל, אם משחקים רק עם סתי

רו בין )עלי שלכת, מסיק זיתים, תמונה של רוח, תמונה של גשם ועננים(. הילדים יעב שקשורים לעונה

 החישוקים/האזורים בהתאם להוראות הגננת.

ישולב עם  משחק להמחשת החשיבות של עיכוב תגובה –"משחק החידות": חורף ופירות הדר

הלמידה על פירות ההדר. הילדים יושבים בקבוצות והגננת מקריאה חידה והקבוצה צריכה 

לשחק עם הילדים בקבוצה  ין, ניתן)לחילופ להחליט אם לענות מיד או להרים שלט עצור ולחכות לרמז

 . קטנה כשעל כל ילד לפתור את החידה(

 הילד/לענות עליהן מיד, אלא נדרשת המתנה לרמז. הקבוצהעל החידות להיות בנויות כך שלא יהיה ניתן 

שעונה  ילד/בעלת הסיכוי לענות נכון. קבוצה הוא/מיד היא יענה/להמתין לרמז ולא תענה יבחר/שתבחר

 לענות שוב. יוכל/ה להמתין תור אחד עד שתוכל/כריצ ,לא נכון

 דוגמאות:

ניתן להכין ממני  .1

 מיץ

 רמז: 

 אני חמוץ

 רמז: 

 בצבע צהובאני 

 תשובה: 

 לימון

אני חלק מפירות  .2

 ההדר

 רמז:

 אני שומרת על הפלחים 

 רמז: 

 לא אוכלים אותי

 תשובה:

 קליפה

 רמז:  אני בצבע כתום .3

 יש לי טעם מתוק

 רמז: 

ות קטנה מפיראני  הכי 

 ההדר

 תשובה:

 קלמנטינה

   **ניתן ליישם את המשחק על כל תוכן שנלמד בתוכנית הלימודים.

לכבוד פורים ניתן לבצע מסלול ספורט עם תחפושות ואביזרים שונים. ניתן  –תהלוכת פורים 

ר להציע לשגרירי ספורט לבנות מסלול בנושא מסוים, למשל "גיבורי על", "ממלכה" ועוד ולאבז

את המסלול בהתאם. הילדים יכולים לבצע את המסלול כשהם מחופשים, או שלבישה והורדה של 

 תחנה שהיא חלק מהמסלול.ה להיות יכולהתחפושת 

על הגננת אומרת מילה והילד שהמילה מתחרזת עם שמו צריך לומר "אני".  -"חריזה"

לא לצעוק את אחר וכן הילדים האחרים לעכב תגובה ולא לצעוק "אני" כאשר מדובר בילד 

 . הילדים בגןעל הגננת לחשוב מראש על מילים שמתחרזות עם שמות מתחרז. ששמו שם הילד 

 מטלות לימודיות. למשל:לשלב במסלול הספורט  -"עושים מסלול ולומדים"
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מספרים ובסיום המסלול הילד מזהה את מה שכתוב על הכרטיסייה /איסוף של כרטיסיות עם אותיות

"הכרות -תחבר למטרתהגננת  יהוי אותיות/הרכבת מילים/סידור מספרים/אוצר מילים.ומתרגל ז

 השם".

 הצעות:

 אותיות במהלך המסלול ובסוף יקשר בין צורת האות לשמה. 4הילד יאסוף  -

 צליל שהיא מייצגת.לאותיות במהלך המסלול ובסוף יקשר בין צורת האות  4הילד יאסוף  -

 ת באותיות שאסף.לול ובסוף יציין מילים שמתחילואותיות במהלך המס 3הילד יאסוף  -

 בסוף יסדר את המספרים מהקטן לגדול.מספרים במהלך המסלול ו 5הילד יאסוף  -

 הילד יאסוף תמונות המייצגות מילים שהמציא אליעזר בן יהודה.  -

ב מסביב למסלול, על הילד לאסוף את אותיות שמו כשמסיים את -מפזרים את אותיות א -

 המסלול.

צורות שונות מסביב למסלול, על הילד לבחור כרטיסיות שבהן מופיע  ריםמפז -

 .ועעיגול/משולש/ריב

-מפזרים שמות של ילדי הגן מסביב למסלול, על הילד לבחור את שמו )מתאים לילדי טרום -

 טרום(.

 

פעם הבאה שהרצל אומר מה ב". למשל, שהמוח מפקד על הגוף הרעיוןבכל המשחקים חשוב לחזור על 

, הגוף"איזה יופי שהצלחתם לשלוט על /גוף מה הוא צריך לעשות"ת, שהמוח יהיה המפקד ויגיד ללעשו

 . "ולא לזוז במשחק הפסלים להתאפק

 

 עיכוב תגובהמשחקי שולחן לשיפור  .ו

 .עיכוב התגובהישנם משחקי שולחן אשר פותחו לצורך שיפור יכולת 

 

הלך ד את כלל הילדים לשחק במשחקים אלה במאת המשחקים למגוון המשחקים בגן ולעוד להוסיףניתן 

 היום בגן בזמנים מתאימים.

שוב לשחק באחד המשחקים באופן יזום פעם אחת ההתערבות האינטנסיבית חהילדים של עם קבוצת 

 משתתפים. 4גודל הקבוצה לא יעלה על  דק'. 10-20יומיים למשך -ביום

 המשחקים:

לכן צריך רק לאחר שמוצאים התאמה. הר ככל האפשר, אך במשחק צריך ללחוץ על הפעמון מ - פיקולינו

 . או כאשר ההתאמה אינה מלאה חשיבהלעכב את הרצון ללחוץ לצורך 

 

 מה עושים?
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, סמלים על כל קלף 8קלפים,  55. מכיל , ריכוז, עיכוב תגובה ומהירותכושר הבחנהשדורש  משחק – דאבל

קלפים,  ים לפתוח בכל תור זוגהמשתתפם. על ד משותף בין כל זוג קלפיתמיד יהיה רק סמל אח כאשר

הראשון שמוצא סמל זהה בשני הקלפים ומצביע עליו, לוקח את אחד הקלפים. פותחים קלף נוסף ושוב 

 מחפשים סמל זהה וכך הלאה. 

 

 זיהוי החיה והצבע החסרים לפני המשתתפים האחרים. - חוות החיות

 

 גם במשחק זה פותחים זוג קלפים ומחפשים איור זהה. מהירות הבחנה, ריכוז, מהירות תגובה. - זוג או פח

 

כאשר יש כמה שלבים בפעילות ועל הילד להתאפק. למשל: עושים  פעילויות איפוק: - פעילויות נוספות

פעילות על פירות הדר ואפשר לטעום את הפרי/המיץ רק לאחר כמה שלבים של פעילות. חשוב לדבר על 

אחר כך את זה... ואחר כך אפשר .של הפעילות. "קודם נעשה את זה.. כך עם הילדים מראש ולעשות הבניה

 לאכול. בואו נראה מי מצליח להתאפק".
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 יישום השפה של שליטה עצמית והמוח כמפקד דרך סיפורים ותרחישים בגן .ז

 חשוב להמשיך ולהשתמש בשפה של "המוח כמפקד" ולהדגיש את חשיבות השליטה העצמית ביומיום בגן.

 

 

איך התפרצות גוררת אחריה צרות ובעיות ולעומת זאת  שונים סיפוריםאמצעות ב ילדיםלהמשיג אפשר ל

)לאחרים יותר  קשר טוב עם חבריםוחוויות טובות, הרגשה טובה, שליטה עצמית מאפשרת התפתחות של 

בסיפור ניתן להמציא סיפורים נוספים על איילי או על דמויות אחרות נעים בחברתך ורוצים להיות איתך(. 

מצבים של חוסר שליטה לעומת נוספים להמחיש מצבים כדי  ,פולי הפילון( )בלה הסנאית, נוני הינשוף או

 לקשר ולהמשיג לילדים מה הם עושיםיש גם בזמן הפעילות עצמה איפוק ועיכוב תגובה. בהם מפגינים 

 .  )איזה יופי שהצלחת לשלוט בעצמך, המוח אמר לידיים לא להרביץ והצלחת(

 ילבקש סיפוריש לשלוט בעצמם ויספרו מה היה.  במפגש הבא ת בבילבקש מהילדים שינסו ו כן, ניתן מכ

הרגשה טובה בין התנהגות של איפוק לאת הקשר בין לילדים  מדגימיםקטנים דרכם  שליטה, אירועים

אמא למשל ילד שמאוד רצה את הצעצוע של אחיו, אבל התאפק ולא חטף לו ואז   והתנהגות מותאמת.

 הוא היה במצב רוח טוב. , והיתה גאה בו וחיבקה אותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עושים?מה 
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 איילי האייל מצליח לעצור -סיפור איילי .ח

להדגיש את העקרונות החשובים ולחבר אותם , מטרת הסיפור הינה לסכם את הנושא עיכוב תגובה

 למשולש.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יכוב תגובה דרך משחקים ומסלולים. לאחר מקריאים את הסיפור אחרי שהילדים כבר מתרגלים ע

סיפור מנהלים דיון עם הילדים שמטרתו להדגיש ולחזק את ההפנמה של המושגים: הקראת ה

וכן לחבר למשולש: כאשר מצליחים לעצור מרגישים טוב יותר ואז  ,מוח כמפקד, חשיבות העצירהה

 . טובים יצור ולקיים קשרים בינאישייםפנויים ללמוד/ל

 

 

 

 האיל מצליח לעצור איילי

הגן. הוא דילג, רץ וקפץ איילי במסלולים שהכינה טולה הגננת לילדי במשך כל השבוע התאמן 

המוח מתחזק והופך למפקד טוב כך ש וןעל פי ההוראות. טולה הסבירה שהאימון חשוב כי

 על הגוף, והגוף לומד להקשיב למוח ולעשות את מה שהמוח אומר. ר יות

וצבע לפי רצונו. יצר , כל אחד היצירהישב איילי עם מספר חברים סביב שולחן  ,הימים באחד

 ,בצבעים מגוונים ובדיוק צבע להנאתו פרח בצבע אדום מה שציירצבוע את איילי נהנה ל

צבע האדום כשהיא צועקת לעברו שהוא גומר הסנאית חטפה מידיו את ה בלהכאשר פתאום 

יד הושיט את ידו כדי לחטוף ממנה ילכולם את הצבע ולאחרים לא נשאר. איילי כעס מאד ומ

הגננת הסבירה לגבי המצבים שבהם צריך  במה שטולה את הצבע בחזרה, כשפתאום נזכר

על אמנו הת החברים. הוא נזכר כיצד בכל הימים האחרונים הוא ושאר ולהתאפק לעצור

ח ולעצור. מייד כשחשב את המחשבה הזו, המוח נתן פקודה לגוף לעצור להקשיב למוהיכולת 

. היא ן היצירהלשולחאז טולה הגננת, ששמעה את הצעקות, הגיעה בדיוק עצר. בדיוק ואיילי 

זיהית את הרגע הנכון לעצור,  !הסתכלה ישר לתוך עיניו של איילי ואמרה לו "כל הכבוד

הסנאית  בלה". טולה הגננת הזמינה את והצלחת לעצור ולהתאפק שלך הקשבת למוח

על כך שחטפה לאיילי את הצבע וללמד אותה כיצד לשוחח עמה בצד  כדילהתלוות אליה 

הוא היה במצב רוח  שהצליח לעצור בזמן.על כך גאה בעצמו  לי היה לעצור בפעם הבאה. איי

 עם חברים אחרים שישבו סביב השולחן. ולשוחח שלו והמשיך לעבודטוב ולכן חזר לציור 

 

 עושים?מה 
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  אייל האיל והחברים לומדים לעצור.  –פור איילי יס 

  ב(-4נספח על המוח כמפקד )דיון במליאה.  

 ( ג-4נספח מסלול ספורט).  

  ה(. -4נשימות )נספח 

 .משחקים פיזיים לשיפור עיכוב תגובה 

 .משחקי שולחן לשיפור עיכוב תגובה 

 גן.יישום השפה של שליטה עצמית והמוח כמפקד דרך סיפורים ותרחישים ב 

 איילי האיל מצליח לעצור. -סיפור איילי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צ'ק ליסט
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 תגובה עיכוב – 4 לנושא נספחים

 איורים ודפי צביעה - ייליסיפור א: א-4נספח 
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 תמונה של המוחב: -4נספח 
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 תרשימים למסלולי ספורטג: -4
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 לול ספורטים במסאלמנט כרטיסיות שלד:  -4

 

 ע במסלול ספורט. וציבדפים הבאים מופיעות כרטיסיות שמדגימות תרגילים לב

)ניתן  קו על הרצפה לצורך סימון המסלולרטוט שהתרגילים אינם מצריכים ציוד מיוחד, אלא רק  רוב •

 ל ועוד. ציוד כגון קוביות, קונוסים, ספס , אחרים מצריכיםלעשות עם גיר או מסקינג טייפ(

 ניתן לשלב את האלמנטים השונים בהתאם ליכולת של הילדים ובהתאם למשאבים שקיימים בגן. •

האלמנטים השונים מתחלקים לארבע קבוצות: הליכה, קפיצה, זחילה והתקדמות עם חפץ. כאשר  •

, או משלוש קבוצות שונות. למשל, סוג אלמנט אחד מכל קבוצהם את המסלול חשוב לשלב מרכיבי

יסיה סימון של סוג הפעילות. סוג אחד של קפיצה וסוג אחד של זחילה. על גבי כל כרטאחד של הליכה, 

 להלן מקרא של הסימונים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שונים הליכהסוגי 

 שונים זחילהסוגי 

 שוניםקפיצה סוגי 

 חפץהתקדמות עם 

 מקרא
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 עקב בצד אגודל תהליכ הליכה על קווקווים בקו ישר

 התקדמות תוך כדי סיבובים הליכה צדית
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 הליכת סרטן הליכת דב

 קפיצת צפרדע קפיצת קנגורו
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 זחילת גחון זחילת שש

 ם הצידה לאורך הקוניתורי קפיצה על רגל אחת
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גלגול כדור על הקו עם הידיים 
 תוך כדי זחילת שש

גלגול כדור על הקו עם הראש 
 תוך כדי זחילת שש

גלגול כדור על הקו עם 
 גלגול כדור על הקו עם הרגל המרפקים תוך כדי זחילת שש
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 ת עץ מלאהליכה על קוביו

ניתור מחישוק לחישוק עם 
 רגליים צמודות

ניתור עם רגליים צמודות מקו 
 הליכה על גלילי נייר קשיחים לקו ללא הפניית חזית
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הליכה תוך העברת רגל מעל 
 לקובייה הנבובה

מעל הליכה תוך העברת רגל 
 לקונוס

זחילת גחון מתחת 
 לגומייה/ספסל

ת
יו
מ
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 הדגמה של נשיפה עם דמות איילי:  ה-4
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 לגני ילדים (א.י.ל הצליחלכול י ניאתכנית 

 להורים 4מכתב מס' 

 
 הורים יקרים,

בתחום זה מיומנויות התפקודים ניהוליים. המכונות בשבועות הקרובים נעסוק בגן במיומנויות 

יכולת  היא תגובה עיכובגמישות. ו , זיכרון עבודהעצירה/עיכוב תגובהכוללות מתפתחות בגיל הגן ש

מאפשרת לנו לעצור, לחשוב ורק אז לפעול. היכולת לעכב תגובה עוזרת לילדים לדחות החשובה מאוד 

על ולתפ זיכרוןמאפשר לילדים לשמור מידע ב עבודה זיכרוןסיפוקים ולא לפעול באימפולסיביות. 

לזכור ולהבין את מה שהיא אומרת, , במפגשעקוב אחר דברי הגננת כדי ל תהכרחייכולת זו תו. או

ממטלה  מעבר)למשל  מאפשרת להתמודד עם שינויים מישותגלהבין ולבצע הוראות ועוד. לנהל שיחה, 

ות מיומנויה שלוש. , להתגמש בעת משחק עם חבר ולהיות יצירתי(מהבית לגן אחת לאחרת או המעבר

משמעותית  תרומהלהן יש ו חשובות מאוד להתפתחות –וגמישות  , זיכרון עבודהעיכוב תגובה – הללו

 ישיים עם ילדים אחרים ועם מבוגרים. אנלתהליכי למידה וליכולת לייצר קשרים בי

משחקים מגוונים ועבודה דרך  ת,יוהתפקודים הניהוליים דרך התנסו התפתחותם של לקדם את ניתן

 תנועה.

וח שולט על המוח ועל כך שהמלימדנו את הילדים במיומנות של עיכוב תגובה.  לאחרונהעסקנו  ן,בג

שנבנה כדי לקדם את התפקודים לבצע מסלול ספורט בכל בוקר התחלנו  על פעולות הגוף. כמו כן

 משחקיבבמשחקי תנועה ו הניהוליים.  נמשיך לתרגל מסלול ספורט זה לאורך כל השנה.  בנוסף, נרבה 

 עיכוב התגובה. אתמשפרים ה ,ןשולח

ו להתאפק ולעצור. מה עוזר ל ושאול אותעל נושא העצירה ול ילדכםאתם מוזמנים לשוחח עם 

במצבים שבהם נדרש איפוק או דחיית סיפוקים הזכירו לילד את חשיבות העצירה ועזרו לו להתמודד 

אתגרו מעט את להתאפק". באמצעות תמיכה ואמירות כמו: "זה קשה, אבל אתה מסוגל להמתין/

ו "עוד מעט", "אתה יכול להתאפק יכולת השליטה ודחיית הסיפוקים של ילדכם באמצעות אמירות כמ

חזקו אותו באמצעות אמירות כגון: "כל  תאפק ולעכב תגובה, קצת ואז נלך ל...". כשילדכם מצליח לה

 הכבוד שהתאפקת/עצרת/חיכית".

ועצירה בפרט,  הפעלה של תפקודים ניהולייםודדים ם שמעמשחקיב עם ילדכםלשחק  מומלץ בנוסף,

"פיקולינו", ומשחקי קופסא כמו  , "דג מלוח", "משחק הפסלים""הרצל אמר", "ים יבשה" דוגמת

 ועוד.  , "חוות החיות", "דאבל""טאקי"

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 אגף פסיכולוגיה
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במידה ומתעוררים ספקות לגבי היכולת של ילדכם לשליטה עצמית, מומלץ לפנות לגננת להיוועצות 

 נושא. ב

 

 אנו מודים על שיתוף הפעולה,

 מנהלת הגן

 וצוות הפעלת התכנית.
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 5מספר  נושא

 

 זיכרון עבודה
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 זיכרון עבודה

 

 

 

ניהולי נוסף, אשר מתייחס ליכולת לשמר מידע בזיכרון ולתפעל אותו. הן מידע זיכרון עבודה הינו תפקוד 

הן מידע שאוחסן בזיכרון ארוך טווח )שמות של ילדים בגן(. אשר נקלט עכשיו )הוראות שנתנה הגננת( ו

לעשות תרגיל חשבון  לנהל שיחה עם חבר, ר,זיכרון עבודה נחוץ כדי לבצע הוראות, להבין תוכן של סיפו

זיכרון עבודה לא רק  (.Diamond, 2014)לקבל החלטות ולתכנן פעולות  ,ש, לחשוב על פתרונות שוניםברא

מחקרים ולבצען, לפתור בעיות(, אלא  ת התכנים שאליהם נחשף בגן )להבין הוראותמאפשר לילד להבין א

 ,Loosli, Buschkuehl, Perrig, & Jaeggiחשבון בגן ובבית הספר )הקריאה והקשור  ליכולת מצאו שהוא 

2012 .) 

 

 

יחד עם  עבודה על זיכרון עבודה משמעותית לכלל ילדי הגן שכן היא משפרת יכולת של הקשבה ולמידה.

זרים" ו"חולמניים", אשר שוכחים לעתים את זאת, ילדים שלהם סממנים של קשיי קשב, ילדים "מפו

ההוראה, אינם קשובים לתכנים שנלמדים בגן או סיפורים לאורך זמן, נוטים לשכוח את שלבי העבודה 

 בעת ביצוע מטלות, זקוקים לעבודה אינטנסיבית יותר בתחום זה.

 

 

ה לאחר המחצית הראשונה של השנה ולאחר הקנייה והטמעה של ילויות בתחום זניתן להתחיל פע

 החלקים הקודמים. ניתן ליישם את הכלים שמופיעים בפרק זה לאורך השנה בהזדמנויות שונות.

 

 

 בנושא מיומנויות זיכרון. ,5מס'  לחלק להורים את מכתב

 

 

 .איילי האיל לומד לזכור -סיפור איילי .א

 יכרון עבודה.משחקים לשיפור ז .ב

 פעילויות דידקטיות לשיפור זיכרון העבודה. .ג

 מאפייני הילד/הקבוצה

 עיתוי

 להורים  

 רציונל   

כלים לטיפוח והתערבות 
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 וסיפורים.תירגול הוראות  .ד

 ניתן להטמיע כלים אלה ללא סדר מסוים במהלך השנה בהתאם לצורך. •

 

 

 .א(-5)נספח  תמונות לדוגמא לפעילות דידקטית .א

 

 איילי האיל לומד לזכור -סיפור איילי .א

 

 

לב לפרטים כדי לזכור הלהסביר את חשיבות ההקשבה ושימת  מקריאים לילדים את הסיפור. המטרה היא

 כאן. מובאים הפעילויות המשחקים והרעיון אפשר לתרגל זיכרון באמצעות הטוב יותר. לאחר הצגת 

 

 זיכרון עבודהמשחקים לשיפור  .ב

 משחקים רבים עוסקים בזיכרון עבודה. חשוב להכניס משחקים אלה למגוון המשחקים בגן. 

 

 

חקים למגוון המשחקים בגן ולעודד את כלל הילדים לשחק במשחקים אלה במהלך יס את המשניתן להכנ

 גן בזמנים מתאימים, למשל בזרימת בוקר.היום ב

 מה עושים?

 נספחים

 לומד לזכורהאיל  איילי

, ראתה טולה הגננת שכל משחקי הקופסא בגן מבולגנים ומפוזרים. לקראת סוף יום הלימודים

שניהם שמחו מאד לסייע לטולה מפולי הפילון לסדר את משחקי הקופסא. איילי והיא ביקש מ

ביקשה מהם לאסוף את הסבירה להם אילו קלפים שייכים למשחקים השונים, הגננת. טולה 

להניח על המדף השני בארונית ות ואת הקופסא ותהקלפים המפוזרים על הרצפה לקופסא

לאחר שסיימו לארגן חלק ם אבל שבצד ימין. איילי ופילוני החלו לאסוף את הקלפי

איילי האיל רצה לגשת לטולה לא זכרו היכן הם אמורים להניח אותם. מהקופסאות, הם 

הגננת ולשאול אותה שוב מה לעשות, אך פולי הפילון הציע שאולי אם יעשו מאמץ יצליחו 

רה הם עד מהלהיזכר לבד. איילי ופילי  חשבו וניסו לשחזר את מה שאמרה להם טולה הגננת. 

איילי אמר שבפעם הצליחו להיזכר בהוראה של טולה והניחו את הקופסא בדיוק במקום.  

 טוב וישים לב לכל פרט כדי לזכור.-הבאה, כשיקבל הסבר הוא יקשיב טוב

 

 מה עושים?
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אחד המשחקים מספר פעמים בשבוע הילדים שזקורים להתערבות אינטנסיבית בחשוב לשחק עם קבוצת 

 משתתפים. 4דק'. גודל הקבוצה לא יעלה על  10-20למשך 

 קים:שחהמ

המוצר, כאשר הקלפים על הילדים להניח קלפים עם תמונות של מוצרים שונים ולומר את שם  -שמתי בסל 

 נחו בערימה.ומונחים עם הפנים למטה. על כל ילד בתור לזכור את המוצרים שכבר ה

 

 

ף חים קלפים במעגל, זוכרים מה יש בכל קלף ואז הופכים. במהלך המשחק על כל משתתימנ -שרלוק 

 בכל אחד מן הקלפים. רלזכור מה מסתת
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 וצבעים.משחק זיכרון צלילים  -סיימון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות דידקטיות לשיפור זיכרון העבודה .ג

 פעילויות שניתן להעביר בקבוצה קטנה.

 

מציגים תמונה מספר, רצוי תמונה שבה יש ריבוי פריטים. מבקשים מכל אחד מן הילדים להצביע על פריט, 

המאפיינים. למשל, תראה לי את אשר תחילה נותנים לפריט מאפיין אחד ולאחר מכן מעלים את מספר כ

מאפיינים(/תראה לי את הכלב הקטן שנמצא מתחת לעץ  2הכלב/תראה לי את הכלב עם הכובע האדום )

תגר מאפיינים(. ככל שכמות המאפיינים עולה, הדבר מעמיס על משאבי הזיכרון של הילד, מא 3הגבוה )

 אותו ומאפשר לו לתרגל את זיכרון העבודה שלו.

ילדים ממציא )באמצעות כרטיס + פעילות לקבוצה. מציגים ל  -"המצאות וממציאים"

טלפון. תומס  -גרהאם בל ,תמונה( ואת ההמצאה שהמציא )באמצעות כרטיס נפרד(. לדוגמא

נוספים לגבי הממציא וההמצאה. נורה חשמלית וכדומה. בפעם הראשונה רצוי להוסיף פרטים  -אדיסון

ניתן  .בדומה למשחק הזיכרון תאמה בין כרטיס הממציא לכרטיס ההמצאהבהמשך הילדים יתרגלו ה

לעשות את הפעילות עם תחומי דעת אחרים כמו אומן ויצירה. ניתן לעשות פעילות דומה עם כלי נגינה: 

 תמונה של הכלי. -הצליל שמייצר -שם הכלי

חק "שמנו בסל" ניתן לבנות משחק זיכרון בדומה למש -וד חגים ומועדיםמשחק הזיכרון לכב

בהתאמה לחגים. למשל, לקראת חג פורים אפשר להכין משחק "התחפש ל" ולגזור כרטיסיות 

של תחפושות שונות )אפשר לגזור מתוך כל עיתון שבו פרסומות לתחפושות שונות(. באותו האופן אפשר 

 מני החג" ועוד. "קניתי לכבוד החג" או "סי -שקניתי", לכבוד חג פסח  להכין לכבוד ט"ו בשבט "פירות

 

 

 

 

 מה עושים?
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 תרגול הוראות וסיפורים .ד

 פעילות שניתן לבצע עם ילדים במהלך היום בגן באופן מזדמן. 

 

 

נותנים לילד הוראות שכוללות יותר משלב אחד. למשל, תיגש למגירה ותביא טוש אדום ושני דפים. עם 

 נוספים.  ת הקושי של ההוראה דרך הוספת פריטיםהזמן להעלות את רמ

ניתן לבצע פעילות זו כמשחק שבו מניחים חפצים שונים בחלל הגן ומבקשים מן הילדים לעשות דברים 

 שונים. למשל, לקחת ביד צעצוע ולעמוד מאחורי כיסא. על הילדים לבצע את ההוראה במהירות. 

 פרטי הסיפור כדי לבדוק את זיכרון הילדים. לאחר הקראת סיפור במליאה, לעצור ולשאול על 

משחק שמשלב זיכרון עבודה, עיכוב תגובה וגמישות מחשבתית: מפזרים חישוקים בצבעים שונים על 

ע הרצפה ונותנים הוראות לילדים באופן הבא: כל מי שיש לו אדום בבגד נכנס לחישוק כחול. לאחר ביצו

כל מי במשחק ההוראות הופכות מורכבות יותר. למשל, ההוראה נותנים הוראה אחרת, ככל שמתקדמים 

שיש לו/לה קוקו בשיער רץ לחישוק הירוק וכל מי שאין לו קוקו לחישוק הצהוב. ניתן גם ללא חישוקים, 

 . נעמד במקוםלמשל כל מי ששמו מתחיל באות א' ונועל נעלי ספורט 

 

 וחגים:הוראות  

או שעל  שר כל ילד מבצע את המשימה בעצמו,ניתן לבצע את הפעילות בקבוצה, כא -טו בשבט

 תמונות של פירות/מפזרים פירותכל הקבוצה לבצע את המשימה יחד )מעודד שיתוף פעולה(. 

סלסלת פירות כאשר רמת ההוראות עולה /על השולחן ונותנים לילדים הוראות כיצד להכין סלט פירות

 במורכבות. למשל:

 ד צהוב וגדול.פירות קטנים וכתומים ופרי אח 2להניח  -

 להניח מעל לפרות הצהובים את כל הפירות הכתומים. -

 פורים:

. ניתן לעלות להתחפשלילדים כיצד  תנים הוראותמפזרים תחפושות ואביזרים  ברחבי הגן ונו

 למשל: ברמת המורכבות של ההוראות. 

 ל מי שיש לו בגד כחול מתחפש לחיהכ -

 ששמו מתחיל בא' שם כתר על הראש כל מי -

 מות כתר על הראש וכל הבנים חובשים מסיכהנות שכל הב -

 

 

 מה עושים?
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 מתרגלים הוראות ולומדים:

לשכב בצורת ילדים נעים במרחב ועוצרים כשהמוסיקה נעצרת. עליהם  -"צורות דרך הגוף"

בהתאם  עיגול/ ריבוע/ משולש או ליצור עם חבר צורת ריבוע באמצעות הגוף )תחושה מרחבית(

 להנחיה. למשל:

 .בנות יוצרות מלבניםים עיגולים והכל הבנים יוצר -

 .כל הילדים ששמם מתחיל בצליל "אה" יוצרים ביחד משולש -

מורכבות עולה לגבי יציאה או חזרה לפי רמת לתת הוראות  -"הוראות ליציאה/כניסה לחצר"

 מהחצר כאשר נעשה שימוש בידע בתחום השפה והחשבון. למשל:

וך כדי סיבובים, אלה שבשמם יש אות "ד" כל הילדים שיש בשם שלהם אות "ב" יוצאים ת -

 .פיצה על רגל אחת ואלה שבשמם אות "ר" בדילוגיםבק

אותיות נכנסים לגן  4אותיות נכנסים לגן בהליכה צדית, כל אלה שבשמם  3הילדים שבשמם  כל -

 אותיות נכנסים לגן בהליכת דב. 5בקפיצות קנגורו ואלה שבשמם 

למילה שעימה שמם או ורות לצבע הבגדים שלהם, לילדים צעירים ניתן לתת הוראות שקש •

  .מתחרז

לבקש מהילדים לספר על שלושה/ארבעה/חמישה דברים מעניינים שראו  -"מה ראיתי בדרך"

עידוד להגעה לגן ברגל ולא ברכב. בדרך )בדרך לגן או בטיול משפחתי(. הפעילות כוללת גם 

תן לבקש מהילדים לנסות ולשחזר יותר דוגמת צמח/ אבן מיוחדת/ פסל מעניין וכו. בהדרגה ני

 ימינה ושמאלה. המרחב ת המסלול תוך שימוש במושגיפרטים. כמו כן, ניתן לבקש לתאר א

עבודה על סדר פעולות שטיפת ידיים או צחצוח שיניים. ראשית יש ללמד את  -"סדר פעולות"

ת התמונות בסדר פעולות בליווי תמונות ובהמשך על הילדים יהיה לסדר אההילדים את סדר 

 תיווך החזותי.הא את סדר הפעולות לל לתמללהנכון. בהמשך אפשר לבקש מהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

101 
 

 

 

 

 איילי האיל לומד לזכור -סיפור איילי. 

 .משחקים לשיפור זיכרון עבודה 

 .פעילויות דידקטיות לשיפור זיכרון העבודה 

 .תרגול הוראות וסיפורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צ'ק ליסט
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 עבודה זיכרון – 5 לנושא נספחים

 זיכרון עבודהות לתמונות לפעילות דידקטית בנושא א: דוגמא-5נספח 

 תמונות עם שני מאפיינים בלבד - 1רמה 

 

הוראות: לבקש מהילד להצביע על תמונה לפי תיאור המאפיינים. למשל, "תראה לי את הדובי שישן", 

 "תראה לי את הילדה שאוכלת".
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המאפיינים. למשל, "תראה לי את הדובי שאוכל", ל תמונה לפי תיאור הוראות: לבקש מהילד להצביע ע

 "תראה לי את הילדה שנוסעת במכונית".
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 מאפיינים 3-4תמונות עם  - 2רמה 

 

הוראות: לבקש מהילד להצביע על תמונה לפי תיאור המאפיינים. למשל, "תראה לי את הארנב שאוכל", 

 "."תראה לי את החתול שאוכל גזר
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הוראות: לבקש מהילד להצביע על תמונה לפי תיאור המאפיינים. למשל, "תראה לי את הקוף שמנגן 

 בגיטרה", "תראה לי את החתול שמצייר".

 

 

 

 

 

 

 

באדיבותה של  sulamsafa.comהתמונות לפעילות דידקטית בנושא זיכרון עבודה נלקחו מאתר  •

 ריטה אוסטרובסקי, קלינאית תקשורת.
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 לגני ילדים ()א.י.ל הצליחלכול י ניאתכנית 

 להורים 5מכתב מס' 

 הורים יקרים,

: עיכוב תגובה, המכונות "תפקודים ניהוליים"מיומנויות הבמכתב הקודם צוין כי בגן נעשית עבודה על 

ויות של אנו מתרגלים עם הילדים מיומנ , ובתקופה זו במיוחד,במהלך השנהזיכרון עבודה וגמישות. 

יכולת  זיכרון ולתפעל אותו.יכולת לשמור מידע בה זיכרון עבודה הינוזיכרון, ובעיקר "זיכרון עבודה". 

ישהו כאשר עלינו להקשיב למלמשל, יום. -אנו משתמשים בה בחיינו יוםש כיון זו חשובה מאוד

 תרגיל חשבון או עושים "רשימת קניות" בראש. כאשר אנחנו פותריםולקלוט מידע תוך כדי הבנתו, 

שלהם  העבודה זיכרוןילדים נשענים על נדרש זיכרון עבודה.  ,גם כשעלינו לזכור הוראות ולבצע אותן

והן בפעילות לימודית )זוכרים  ,)עוקבים אחר המתרחש, זוכרים כללים והוראות(הן בפעילות חברתית 

ישנה חשיבות רבה לטפח תחום זה. בגן נתרגל מיומנויות  ,ןלכ .הוראות מורכבות ותכנים לימודיים(

וכן בחיי היומיום בגן, כשעל הילדים לבצע הוראות או  משחקים ופעילויות מגוון של זיכרון באמצעות

במספר . גם אתם, ההורים, יכולים לטפח את מיומנויות הזיכרון של ילדיכם לתכנים במפגשלהקשיב 

 דרכים:

ניתן בהמשך . ם הוראות פשוטות, למשל: "תביא את הכוס מהמטבח". תתחילו עמתן הוראות -

 ".לחדר, תביא טוש ודף ותניח אותם על השולחןבבקשה לך " יותר כגון ראות מורכבותוהלתת 

מה היה צבע החולצה של הילד בסיפור? לאן הלכו . למשל, "שאלות תוך הקראת סיפורשאלת  -

 ?"הארנבות בסיפור

ינו להקשיב לאדם השני, לזכור את מה שאמר ולחשוב על מה שהיינו שיח הדדי. במהלך שיחה על -

עונה האם הוא  בדקורוצים לומר. כל זה נעשה במהירות ותוך הפעלת קשב רב. שוחחו עם ילדכם 

 קשוב למה שאתם אומרים ומגיב בהתאם. האם הוא השיחה, ולרצף התאם לתוכן ב

, "שרלוק" "שמתי בסל" יכרון. ביניהם. ישנם משחקים אשר מטפחים את מיומנויות הזמשחקים -

הגננת תוכל לעזור לכם בבחירת משחקים מתאימים לטיפוח  ואף משחק הזיכרון הפשוט והמוכר.

 . עבודהה זיכרון

ספקות לגבי יכולת הזיכרון של ילדכם, מומלץ לפנות לגננת להיוועצות בכם במידה ומתעוררים 

 בנושא. 

 אנו מודים על שיתוף הפעולה,

 וצוות הפעלת התכנית. גןמנהלת ה

 ישראלמדינת 

 משרד החינוך
 השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 גף פסיכולוגיהא
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  6מספר  נושא

 

 

 גמישות
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

108 
 

 גמישות

 

 

גמישות מתייחסת ליכולת להעביר שמתפתח בגיל הגן.  תפקוד ניהוליהינה  (shifting) גמישות מחשבתית

גמישות (. Diamond, 2006את הקשב בין מטלות ודרישות שונות, מצבים שונים ופעולות שונות )

עבודה, שכן כדי להתגמש, על הילד לעכב את היכולת לעכב תגובה וכן על זיכרון הל מחשבתית מבוססת ע

חשובה גמישות התגובה האוטומטית ולבצע עיבוד של מידע כדי לקבל החלטה מתאימה למצב החדש. 

ויצירתיות  , פתרון בעיותהיא מאפשרת הסתגלות, התמודדות עם שינויים ומעבריםכיוון ש מאוד

(Diamond, 2014). להצלחה אקדמית בכך שהיא כי גמישות מחשבתית קשורה  נמצא במחקרים רבים

(. כמו כן, גמישות Yeniad et al., 2013ביצועים אקדמיים גבוהים יותר במתמטיקה ובקריאה )מאפשרת 

חברתיים, התאמה  ינאישית )פתרון בעיות, הבנת מצביםמחשבתית מקדמת הצלחה בזירה החברתית והב

 ועוד(.

 

 

חשובה לכלל ילדי הגן, אך ישנם ילדים שלהם קשיים משמעותיים יותר  מחשבתיתעל גמישות  עבודה

 בתחום זה. ילדים אלה מאופיינים ב:

 .הבאה קושי במעברים: קושי לסיים פעילות )מטלה או משחק( ולהתחיל פעילות -

 .קושי להסתגל לשינויים -

 .(איטיות בהתארגנות )מתחממים לאט -

ממשיכים לעשות את הישן והמוכר וזקוקים לזמן מתקשים לבצע,  הםכשניתנת הוראה חדשה  -

ותיווך כדי לעבור להתנהגות החדשה המצופה בהתאם להוראה, לפעמים מלווה בנוקשות 

 מסוימת.

ולכן קשור גם  ,קשב והתארגנותיכולת לשליטה עצמית, לגם  קשורקושי בתחום זה עשוי להיות  -

 .עיכוב תגובהל

שיפור יכולת לתרגל עימם באופן אינטנסיבי לשם שוב חציגים מאפיינים אלה, כאשר ישנם ילדים בגן שמ

 גמישות במעברים.

 

 

יכולת לעכב , כיוון שיכולת זו מבוססת על לאחר עבודה על עיכוב תגובהניתן להתחיל פעילויות בתחום זה 

שרוצים לתת לילדי חלק מהעשרה או כ ,לאחר שמזהים צורך לעבוד על שליטהוכן על זיכרון עבודה.  תגובה

  להתחיל לתרגל חלקים אלה. ניתן הגן,

 י הילד/הקבוצהמאפיינ

 רציונל   

 עיתוי
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 גמישות. בנושא 6מס'  מכתבאת לחלק להורים 

 

 

 .שינויים עלאיילי האיל לומד  -סיפור איילי .א

 .מסלול ספורט       .ב

 .הגמישות במעבריםמשחקים פיזיים לשיפור        .ג

 .הגמישות במעבריםמשחקי שולחן לשיפור  .ד

 .ובבית יישום והכללה בגן .ה

וניתן להטמיע אותם  "עיכוב תגובה" 4פרק כאן הינם המשך / גיוון לכלים של המוצעים הכלים  •

 שמתחילים לעסוק בעיכוב תגובה ועצירה. לאחראך ללא סדר מסוים במהלך השנה 

 

 להורים  

כלים לטיפוח והתערבות 
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 על שינויים איילי האיל לומד -סיפור איילי .א

 

 מסלול ספורט .ב

 

אלמנטים של שינויים )צוין בפרק  ,ם בגןשכבר נבנה ומיוש ,מוסיפים למסלול הספורט -

(. האלמנטים הם שינוי של מהירות הפעולה, עוצמת הפעולה וכן ניתן להוסיף עיכוב תגובה

משנים אות כולם  למשל, כשמשמיעים ה/נמוך(, מנח )זחילה/הליכה(.ורמות גובה )גבשינויים של 

  ההתקדמות ו/או את קצב ההתקדמות. כיוון  את

עצירת מוסיקה עוברים מהליכה לקפיצה, או קדמות. למשל, בהישמע האות/ההתשינויים בצורת  -

 מהליכה לזחילה.

מים. למשל, כל מי מסוי שורות לקריטריוניםשינויים מורכבים יותר יכולים לכלול הוראות שק -

נועל סנדלים/מי שיש לו כפתורים בבגד/מי ששמו מתחיל באות מסוימת /שיש לו צבע אדום בבגד

מתחלפים וכך  תים בקצב רגיל(. כאשר האות מושמעות )השאר ממשיכבהינתן הא מהרקופץ  וכו',

 ים?מה עוש

 לומד על שינויים האיל  איילי

של טולה הגננת, אשר  המרים איילי והחברים שיחקו בחצר הגן כאשר שמעו את צלצול תוף

את החול ולהיכנס מורה להם להתחיל לאסוף את הצעצועים, לסדר את החצר, לנער מעליהם 

להתיישב כדי לגן  לכניסהסיימו נגשו כשפנימה לתוך הגן. כל החברים התחילו בארגון החצר ו

למפגש כמו בכל יום. פתאום עצרה אותם טולה והודיעה להם שהיום יהיה שינוי ובמקום 

יד אחרי זמן החצר, הם ייגשו כעת לחוג ספורט שיערך גם הוא ימ ,קיים מפגש כמו בכל יוםל

 חצר. ב

איילי דווקא אהב את חוג הספורט בגן, אבל היה לו כבר חם בחצר והוא היה עייף. הוא ציפה 

להיכנס פנימה לתוך הגן הנעים, ובכלל חוג ספורט מתקיים בשעות הבוקר.. ועכשיו כמעט 

שהכול יתנהל כמו בכל יום, איילי ועוד כמה חברים חשו רוגז ותסכול. הם ממש רצו  צהריים...

  יו שינויים.ולא יה

טולה הגננת אספה את הילדים והסבירה להם בקול רך שבאמת, חוג הספורט בדרך כלל אינו 

מתקיים בשעות אלו, אבל חל שינוי חד פעמי. היא אמרה שהיא מבינה שהילדים עייפים ושהם 

להיכנס כעת לגן, אבל הבטיחה שהמורה לספורט תעשה שיעור רגוע יותר ושהם יוכלו  ציפו

 לגן מיד אחר כך. להיכנס 

טולה הצליחה להרגיע את איילי ואת החברים, והם אפילו נהנו מאד משיעור הספורט שהיה 

בהתחלה נחווים כלא פעמים רבות איילי חשב לעצמו ששינויים הם מפתיעים ו ממש מהנה. 

 מים, אבל אם מצליחים לגלות קצת גמישות, הם יכולים להתגלות דווקא כמהנים.   נעי
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הקשיב(, זיכרון שימו לב, פעילות זו דורשת ומשלבת מיומנות של עיכוב תגובה )לעצור ולהלאה. 

עבודה )לזכור את ההוראה ולבצע בהתאם( וגמישות )להסתגל להוראות המשתנות ולדייק 

 בביצוע(.

 

 הגמישות במעבריםלשיפור משחקים פיזיים  .ג

 

 גננת/סייעת יכולה לשחק עם הילדים בחלל הגן או בחצר. 

ייעת/גננת יכולה להוציא למשחק הילדים שזקוקים להתערבות יותר אינטנסיבית סאת קבוצת 

דק'  10-את המשחק עם הקבוצה כ משחק בזמן חצר. הסייעת יכולה לשחק באמצע/סוף יום, או ליזום

 את הילדים להמשיך את המשחק, לצרף ילדים אחרים וכו'.  ולאחר מכן להשאיר

 המשחקים:

ביצוע הוראות בהינתן אות. עם מתן האות על הילדים לבצע כל המשחקים מבוססים על עיקרון של תנועה ו

מהוראות פשוטות או בודדות, כגון "כל מי ששמו מתחיל באות מסוימת/על הוראה שניתנה. ניתן להתחיל 

מסוים יעצור במנח של בעל חיים/חפץ מוכר", ולהמשיך ולהעלות את מורכבות ההוראה מי שאוהב מאכל 

ר קריטריונים. למשל, "מי שאכל הבוקר כריך וגם אוהב את הקיץ/מי שנועל פוכן לכלול באותה הוראה מס

כל יתקדם בזחילת גחון", או "כל מי שיש לו אח גדול יקפוץ על רגל אחת ו 5 לו וכבר מלאונעלי התעמלות 

 מי שיש לו תינוק בבית ילך הליכת סרטן".

 דוגמאות למשחקים:

מפזרים חישוקים על הרצפה, ילדים נעים במרחב. מדי פעם המוסיקה נעצרת ואז על הילדים  :חישוקים

לא כולם יותר הכללים משתנים ו חרהילדים קופצים לחישוקים, אך מאותחילה כל  .לקפוץ לתוך חישוק

יזה על הקריטריון. נים לקריטריון מסוים. כשהמוסיקה נעצרת הגננת מכראלא רק אלה שעו ,קופצים

לבצע על הילדים שעונים על הקריטריון,  ,"כל מי שיש בבגד שלו צבע כחול". עם השמעת הקריטריון למשל,

המוסיקה חוזרת ושוב מסתובבים, עם עצירת לתוך חישוק, כל השאר נעצרים במקום.  את ההוראה, לקפוץ

ב'", ושוב על ילדים אלה אות ננת מכריזה על קריטריון אחר "כל מי שהשם שלו מתחיל בהמוסיקה הג

לקפוץ לתוך חישוק וכל השאר נעצרים במקום, וכך הלאה. אפשר לחזור על אותו הקריטריון מספר פעמים, 

צבע שיש להן בגד באך חשוב גם לשנות את הקריטריון. אפשר לומר שני קריטריונים בו זמנית "כל הבנות 

 ירוק ".

אורות( כיוון אחד, כשניתן אות )מוסיקה/ם לנוע בתחילימ: כולם עושים רכבת ומשחק שינויי כיוון

מחליפים כיוון. ניתן לשנות את תדירות השינויים, ככל שהשינויים מהירים יותר, כך זה קשה יותר. חשוב 

 לגוף לשנות כיוון.המוח צריך לתת פקודה ששהם צריכים להתרכז ו ,להסביר לילדים תוך כדי

ושב במפגש. . כל אחד מוסר את הכדור לילד שלידו הוא יו כדורהילדים יעמדו במעגל וימסר: זריקת כדור

 את הכדור לילד מן המין השני )בן לבת ובת לבן(. זרוקלאורות( הכלל משתנה וצריך כשניתן אות )מוסיקה/

 מה עושים?
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למשל, שני  ים מכל צורה וכל צבע., שניחישוקים בצורות וצבעים שוניםנדרשים : הצורותמשחק 

מומלץ להשתמש בכמה זוגות צבעים  ע אדום ושני חישוקים עגולים בצבע ירוק.במרובעים בצ "חישוקים"

על פי אחת התכונות שלו, להיכנס לחישוק יש לפזר את החישוקים על רצפת הגן ולתת הוראה וצורות. 

 צבע או צורה. 

פירות שישתתפו במשחק  נבחר ארבעה סוגיות של פירות. למשל, : מחלקים את הילדים לפי שמסלט פירות

בננה, תפוז ותות, ארבעת הבאים:  ר לילדים את שמות הפירות, ארבעת הראשונים: תפוח,דוניתן לפי הס

זיכרון(. תפוח, בננה, תפוז ותות, וכך הלאה )על כל ילד לזכור איזה פרי הוא קיבל, דבר שגם מעודד את ה

כל התותים עומדים על שונים: "כל התפוחים רצים במעגל/ותנת הוראות שונות לפירות מכן הגננת נ רלאח

" וכו'. ניתן לשנות מדי כמה תרגולים את ההוראה לקבוצת פירות אחרת. כמו כן, ניתן להעלות רגל אחת

עמדו על הכיסאות, הבננות את המורכבות על ידי מתן הוראות שונות לכל קבוצת פרי, כגון "התותים י

 קפיצות על רגל אחת". 5אצבעות ותפוחים יקפצו  3שבו על הריצפה ישיבת פיסוק, התפוזים ירימו י

ומה  כשאומרים "סלט פירות" כל ילדי הגן מבצעים את ההוראה. על הילדים לזכור לאיזה פרי הם שייכים

 . שעליו הגננת מכריזה להיות קשובים לפרי ההוראה שניתנה לפרי זה ותוך כדי המשחק

 לפני הכיסא שלהם במפגש: משחק קצר שאפשר לשחק בתחילת המפגש. כל הילדים נעמדים ת לקוםלשב

והגננת נותנת פקודות "שבו, קומו" כשהמטרה היא לבלבל. למשל: "שבו, קומו, שבו, קומו, שבו, קומו, 

 גמישות. ירנות של הילדים ועובד על קומו, קומו, שבו, קומו, שבו, שבו...". המשחק משמר את הקשב והע

אפשר לשלב בו מילים שונות הקשורות למילים ים  .ים יבשהמשחק נוסף שאפשר לשחק הוא משחק 

יבשה, כגון רטוב ויבש או בריכה ודשא או מכונית ומדרכה. מומלץ להקשות על הילדים באמירת מילים 

-ולומר "רה ליבש, לנסות לבלב-שהצליל הפותח מזכיר את המילה שנבחרה. למשל, אם משתמשים ברטוב

ל מיקוד הקשב ועיכוב תגובה, זיכרון )לזכור מה משמעות ירוק". תרגיל זה שם דגש ע-י-רקפת וי-רה

 המושגים ומה יש לבצע( וגמישות )לבצע בהתאם להוראה(. 

, תחפצים כגון מטפח 2-3ילדים. בכל מעגל נותנים  4-6: יוצרים מעגלים של מסירות עם חפצים שונים

משקל, צבע וצורה(. על  ומי )חשוב שבין החפצים הנבחרים תהיה שונות במרקם,כדור ספוג וטבעת ג

על  שהם מונעים מחפצים ליפול  הילדים להתמסר באופן חופשי בתוך המעגל בחפצים הללו תוך כדי 

ההבדלים בין החפצים מצריכים לבצע שינויים מהירים הן מצד המוסר והן מצד המקבל, וכך הריצפה. 

 גמישות.  נעשית עבודה על

 "הרצל אמר" בחגים: 

המשחק מתחיל כמו "הרצל אמר", רק במקום זה אומרים  -"המן הרשע ואסתר המלכה": פורים

"אסתר המלכה אמרה". בשלב שני מוסיפים עוד הוראה "המן הרשע אמר", כאשר בהישמע פקודה זו על 

ילדים להוריד ידיים. כאשר על ה -הילדים לבצע פעולה הפוכה. למשל, "המן הרשע אמר להרים ידיים"

 פקודה, לא עושים שום דבר.  לא נאמרת אף

 "., עם הפקודות: "משה אמר" ו"פרעה אמרפסחהניתן לבצע את המשחק גם בחג : פסח

ביום המשפחה אפשר לקיים פעילות שבה ההורים והילדים משחקים משחקי חצר ועושים : יום המשפחה

אפשר לעשות פעילות מתמשכת עם הורים, כמו כן,  יום תחנות.מסלול ספורט. ניתן לעשות את הפעילות כ
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כאשר הורים יגיעו לגן, לקראת יום המשפחה או יום מעשים טובים, יכינו עם הילדים משחקי ספורט 

 ויתקיים יום שיא שבו ההורים והילדים ישחקו יחד. ()לצייר ים יבשה/קלאס/מסלול על מרצפות חצר

 ישותגמלשיפור ויצירה משחקי שולחן  .ד

 

 והאותיות, הילדים מתבקשים כחלק מלימוד הצורות השונות -"ורות/אותיותיוצרים עם צ"

של צורה )עיגול, מלבן, משולש( רטוט שעליו שליצור משהו מצורה הנדסית/אות. ילד מקבל דף 

ב. עליו לצייר על בסיס הצורה/האות ולפתח משהו אחר, חדש. הפעילות מעודדת -או אות מאותיות הא

 קשורה לגמישות.רתיות אשר יצי

 :משחקי שולחן אשר משפרים את יכולת הגמישות במעברים

 

את המשחקים למגוון המשחקים בגן ולעודד את כלל הילדים לשחק במשחקים אלה במהלך  להוסיףניתן 

 היום בגן בזמנים מתאימים.

אופן יזום פעם חשוב לשחק באחד המשחקים בהילדים שזקוקים להתערבות אינטנסיבית ח קבוצתעם 

 משתתפים. 4דק'. גודל הקבוצה לא יעלה על  10-20יומיים למשך -אחת ביום

 המשחקים:

משחק קלפים שמערב כללים שונים וכן שינויים שאת כולם צריך לזכור ולשים לב אליהם  - קוקו טאקי

 המשחק.במהלך 

 

SET- צורות, דגם מילוי, צבע  :קלפים, שלכל אחד מהם ארבעה מאפיינים 81ובו  משחק קלפים - סט

מטרת המשחק היא  .חפיסת הקלפים מכילה קלף לכל שילוב אפשרי של המאפיינים הנ"לומספר הצורות. 

שמתאימה גם לילדים צעירים וגם לילדי  3ישנה גרסה לילדים מגיל  נים.על פי אחד המאפיי למצוא 'סטים'

 חובה וחובה.-טרום

 

 זיהוי החיה והצבע החסרים לפני המשתתפים האחרים. - חוות החיות

 מה עושים?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D
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 ה.יהקוביפאות ל עזיהוי הכובע הנכון בהתאם לקריטריונים ש - למה כובע

 

שר בכל פעם מניחים קלף על פי אחד מן המאפיינים כאעל הילדים להיפטר מכל הקלפים,  - ספיד מפלצות

 הבאים: צבע המסגרת, צבע הרקע וסוג המפלצת.

 

על פי דגם. הראשון שמסיים מצלצל בפעמון.  ותמשחק שבו על הילדים לסדר כוסות צבעוני - כוסתפוס ת'

 עובדים על עצירה, תכנון והדגמים השונים מאתגרים את הגמישות של הילד.

 

עיכוב חק שבו צריך לאסוף במהירות דיסקיות על פי צורה וצבע. משחק שבו נחוצה גמישות ומש - קלאק

 .תגובה
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 יישום והכללה בגן ובבית .ה

ולהדגיש את החשיבות  "מוח כמפקדה" ביטוי, גם פה חשוב השימוש בעיכוב תגובהכמו בנושא הקודם, 

 של שליטה וגמישות. 

 

 

לחדד לילדים  מומלץ, וכד' עיות, חוסר ויתור, קושי לסיים מטלהבמצבים שונים שבהם יש קושי בפתרון ב

את הצורך להתגמש ולהזכיר שהמוח יכול לתת פקודה לגוף לעצור ולעשות משהו אחר. למשל, לעצור ולתת 

חשוב מאוד לחזק את  לעצור ולתת פקודה לגוף לוותר על הצעצוע. ;למוקד אחרפקודה לגוף לסדר ולעבור 

חצר ב עצור את המשחקלליחים להתגמש. למשל, "אני יודעת שלא היה לך קל מצהם הילדים כאשר 

צבים לחוג, אבל הצלחת לעשות את זה, כל הכבוד". כמו כן, חשוב להזמין את הילדים למצוא מולהיכנס 

  ולספר על כך במפגש בגן.  ,בהם התגמשובבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה עושים?
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 איילי האיל לומד על שינויים -סיפור איילי. 

 ול ספורט.מסל 

 לשיפור הגמישות במעברים.קים פיזיים משח 

 .משחקי שולחן לשיפור הגמישות במעברים 

 .יישום והכללה בגן ובבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צ'ק ליסט
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 לגני ילדים ()א.י.ל הצליחלכול י ניאתכנית 

 להורים 6מכתב מס' 

 
 

 הורים יקרים,

. גמישות מאפשרת לנו הגמישות יכולתים, אנו עובדים בגן על כחלק מהעבודה על התפקודים הניהולי

לקבוע , לעבור ממטלה אחת לאחרת, להסתגל לשינויים, לחשוב על פתרונות יצירתיים, "לשנות כיוון"

חשובים לילדים גם בתפקודם החברתי להתגמש מול אדם אחר בעת הצורך. כל אלה ו, חדשות מטרות

 וגם בתפקודם הלימודי.

הילדים על גמישות דרך משחקי קופסא ומשחקי תנועה שכוללים שינויים בכללים, עם ובדים בגן אנו ע

 מעודדים התמודדות עצמאית בהתאם לגיל, ויצירתיות.ו הוראותבכיוונים וב

 במספר אופנים:של ילדיכם  גמישותהגם אתם, ההורים, יכולים לטפח את מיומנויות 

למידה אלה טומנים בחובם תפקידים . חדראת ה לערוך שולחן, לסדרכמו מתן תפקידים בבית  -

פתרון בעיות. למשל, כאשר מסדרים את המצריכים של סדר פעולות והתמודדות עם אתגרים 

מתחילים, איפה מניחים כל דבר, מה עושים כשלא מגיעים למגירה החדר צריך להחליט ממה 

 מסוימת וצריך לבקש עזרה או לחשוב על פתרון אחר.

. עודדו את ילדכם להציע פתרונות משלו לבעיות שונות. אפשרו לו לבחור בגדים עידוד יצירתיות -

כין דבר מה. השתמש בחומרים שונים כשהוא מצייר ומ)בהתאם למה שאפשרי ומתאים לעונה(, ל

 .ותלא ישימ ן, גם אם הןעצם זה שילדכם חשב עליהולו מת, ויצירתי הצעותחזקו 

וד ונותנת ביטחון, אך החיים רצופים גם בשינויים, לכן שגרה חשובה מא התמודדות עם שינויים. -

. למשל, אם עם שינויים אלו להתמודד כםהכניסו מעט שינויים גם לשגרה שלכם ועזרו לילד

ותמכו בו באמצעות משפטים כמו  לכן הסבירו לו את הסיבה ,הולכים למקום אליו הילד לא רגיל

תצליחי להתגבר אני מאמינה שלים אליו, אבל "זה יכול להיות לא נעים כשעושים משהו שלא רגי

דורשים הסתגלות, כמו הבמיוחד במעברים  החשובגמישות ". ואולי גם להינות מכך ולהתרגל

 עלייה לכיתה א'.חדשה כגון  חינוכית מסגרתלמעבר 

 אנו מודים על שיתוף הפעולה,

 מנהלת הגן

  וצוות הפעלת התכנית.

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 אגף פסיכולוגיה


