
 התנועה בגיל הרך / איריס מלכא 

מאחר והתנועה היא השפה הראשונית של בני האדם, היא בעצם האופן הבסיסי של הקיום  

שלנו ודרכה האדם מבטא באופן טבעי וללא התניות את מרכיבי אישיותו, ואת אופן הווייתו,  

 התנועה בגיל הרך היא השפה העיקרית שבה הילדים "מדברים".  

היא   – אשר מבטאות מחשבה /רעיון(  שלא כמו התנועה, השפה המדוברת, )השימוש במילים

אופן ביטוי מתקדם יותר והגיעה אל בני האדם הרבה יותר מאוחר, ולכן היא גם פחות 

 מושרשת בנו, פחות מוטמעת, פחות "טבעית".   

וקלה יותר  הילדים בגיל הרך מגיבים בתנועה באופן טבעי ומיטבי. התנועה שלהם זורמת 

דרך התנועה ניתן להעביר להם מסרים באופן מיטבי.   מאשר אצל ילדים בוגרים ומבוגרים.

 יותר.  , מובן ומשעשע המסרים / הרעיונות יוטמעו טוב יותר ובאופן חיובי 

באופן חווייתי   דרך משחקי תנועה הילדים בגיל הרך יכולים ללמוד את כל מיומנויות החיים

רדינציה, הכוח,  , החל ממיומנויות מוטוריות כגון: שיפור הקואוהמערב את כל החושים

 הגמישות המהירות וכו', דרך מיומנויות חברתיות, רגשיות, מיומנויות קוגניטיביות, ועוד. 

בגיל אני מסכימה עם מה שכתבה קרלה הנפורד בספרה "חכמה בתנועה" )הוצ' נורד( ש

למידה, חשיבה, יצירתיות ואינטליגנציה אינם   התנועה היא "הדלת אל הלמידה". -הרך

התנועה הפעילות הגופנית והמשחק  הגוף כולו. חיים בלבד, הם כוללים אתתהליכים מו

, גאבה,  BDNFו - NGFסרוטונין, דופמין, . כגון:) חלבונים והורמונים התנועתי משחררים 

היכולת המוחית, מצב הרוח  המבנים העצביים, הגברת תורמים ל (, אשר  אצטיל כולין

 הגוף שלנו הוא ה"כלי" בעזרתו אנחנו נעים ולומדים את העולם.  והצמיחה. 

ובעיקר המשחק התנועתי מחקרים מהעת האחרונה מראים כיצד הפעילות הגופנית והתנועה 

המערב מגע, מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה מאפשר למידה משמעותית בעיקר במשימות 

לב תכנון וארגון דרך משחקי תנועה נפתחת בפני הילדים בגיל הרך הדורשות תשומת 

אפשרות מהנה, יצירתית וחופשית ללמוד מיומנויות תנועתיות, קוגניטיביות, רגשיות 

בגיל הרך מעצים את עולמו הפנימי של ובפרט המשחק התנועתי הפיזי,  וחברתיות. המשחק 

 .יאותהילד ומאפשר לו ליצור גשר בין העולם הפנימי למצ

מצאו שפעוטות עם   Lobo, Harbourne, Ducing, & Westcott McCoy, 2013החוקרים )

יכולות מוטוריות גבוהות הגיעו לביצועים קוגניטיביים גבוהים יותר והיו מוכנים ללמידה 

הקשר בין ההתפתחות המוטורית להתפתחות הקוגניטיבית חזק במסגרת הגן וביה"ס. 

(. זהו זמן קריטי ללמידה בכלל ולמידה Van der Fels., et al., 2015בעיקר בגיל הרך )

(. המשחק ובעיקר המשחק התנועתי המערב Piek, Hands & Licari., 2012מוטורית בפרט )  



שמעותית בעיקר במשימות מגע, מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה מאפשר למידה מ

. דרך משחקי (Bassuk, Church, & Manson., 2013הדורשות תשומת לב תכנון וארגון )

תנועה נפתחת בפני הילדים בגיל הרך אפשרות מהנה, יצירתית וחופשית ללמוד מיומנויות  

תנועתיות, קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות. המשחק בגיל הרך מעצים את עולמו הפנימי של 

 (. 1995הילד ומאפשר לו ליצור גשר בין העולם הפנימי למציאות )ויניקוט, 

היתרונות של הפעילות הגופנית בגיל הרך רבים וחשובים ואף קריטיים לחיים בריאים בעתיד   

בכל ההיבטים: הפיזיולוגיים, המוטוריים, הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים. החוקרים  

Goldfield, Harvey, Grattan & Adamo (2012  מצאו שילדים שהיו פעילים בגיל הרך היו ,)

פעילים יותר גם במהלך החיים הבוגרים לעומת ילדים שלא היו פעילים והיו מאופיינים  

בהתנהגות יושבנית אשר קשורה בהשמנה וחשיפה גבוהה יותר למחלות כליליות, לקשיים  

 חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים. 

    Lubans, D., et al., 2016; Morales, S.C., et al., 2016; Erceg, D. N., et al., 2015; Schmidt, 

F.M., et al., 2015; Reiner, Nierman, Jekauc, & Woll., 2013; Stodden, D. F., et al., 2008 . 

התרומה של הפעילות הגופנית מודגשת אפילו  יותר כאשר מדובר בילדים עם עיכובים   

התפתחותיים והפרעות שונות . בילדים על הספקטרום האוטיסטי ניתן לראות כיצד הפעילות  

הגופנית מאחדת בין הערוצים השונים ויוצרת אינטגרציה שחסרה במקרים הללו בין הערוץ  

 וגניטיבי החברתי והרגשי. המוטורי, החושי, הק

Schmitz, McFadden, Golem, Pellegrino, Walker, Sanders, Arent., 2017; Robertson, 

Emerson, Baines & Hatton., 2017; Ketcheson, Hauck, Ulrich.,2016; Pan, Chien-Yu., et 

al., 2017; Srinivasan, S. M, Pescatello, L. S., Bhat., 2014; Emck, Bosscher,  Beek, 

Doroleisure., 2009 

בגיל הרך חשוב לאפשר לילדים להתנועע ולאפשר להם סביבה שיש בה גירויים והעשרה 

סביבה כזאת תתמוך בבניית הביטחון העצמי, המסוגלות והאמון האישי, תנועתית רבה. 

 תתמוך באינטראקציות חברתיות חיוביות ובבניית המודעות העצמית של הילד.

דרך תנועה "תדבר" אל הילדים בגיל הרך בשפה שהם מכירים הכי טוב   אני חושבת שלמידה

ותאפשר להם חוויה נעימה משעשעת ומשוחררת להבין את העולם ואת כל המושגים שהוא 

 מכיל בתוכו.

 אני מלמדת תנועה בשתי דרכים:  



כאשר אני מכינה מרחב עם גירויים מתאימים ומאפשרת  -באופן של למידה ספונטנית -האחת

את אופן התנועה שהילד/ים ומדגישה משקפת   ,ד/ים לשחק בו באופן ספונטני ואני צופהליל

   בחר/ו.

 והנאה.  , למידהיוצרים ענייןואשר  ,מותאמים לגיל הרךו מובניםדרך משחקי תנועה  -השנייה

חישוקים/    -אני משתמשת באביזרים שונים שלעיתים מיוצרים במיוחד לשיעורי התנועה כמו

 משתנה יצירתי ושהשימוש שלהם טבעות גומי / חבלים או חפצים   /םמסוגים שוני כדורים

בנוסף  ועוד רעיונות שונים. ,  שקיות ניילון/ גלילי חוטים/ צעיפים/ צינורות -כמו דרך המשחק,

אלה מגבירים את תוף/ פעמונים/ מפוחית.  -במוזיקה ובכלי מוזיקה כמו אני משתמשת

מדגישים אלמנטים הקשורים לתנועה כמו: קצב, צורה, גודל,  ו, הענייןהיצירתיות והמיומנות, 

 משקל. 
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