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כותבתה

של יתל"מנכואני הגלית גולדנברג אורןשמי 

משחקים וחשיבה מחוץ לקופסא-מוח

וקורסים לפיתוח החשיבה וממציאה עוסקת בהפקת מוצריםאני

.משחקי חשיבה

ושיפור החשיבה והיצירתיות של שניהם םבחיזוק הקשר בין הורים לילדיהמאמינה אני
.דרך עבודה משותפת עם משחקי חשיבה

.ממציאת שיטת מוח לפיתוח חשיבה ויצירתיות של ילדים באמצעות משחקי חשיבה

שלל משחקי חשיבה ההופכים כל נסיעה ברכב המכיל מוח על גלגליםהדיסקממציאת

.לזמן איכות משפחתי

בפיתוח מערכות חינוך תואר שנילמתמטיקה ופיסיקה"מורה מוסמכת בכירה"

.שנים שאני מלמדת תלמידים לבגרויות בהצלחה מרובה15כבר  .באוניברסיטת חיפה

."לחמן"בהשנים האחרונות אני מלמדת 10-ב

, פסקתי לעשות את הדבר האהוב עליי ביותר והוא לפתח תוכניותבכל השנים הללו לא ה

. לשחק ולהמציא משחקים

.עדי ועמית,היום אני אמא גאה לשני ילדים מקסימים

הבנתי שאני יכולה לשלב את כל הידע שצברתי במהלך השנים ואת האהבה שלי למשחקים 

הילדים ולחזק את לפתח את החשיבה של כיצד ניתן בקלות כלים וידע ולתת להורים
.י משחקים"ילד ע-הקשר הורה
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?מדריךבמה 

?תגלו איך לשפר את הקשר עם ילדכם ומה לזה ולאינטליגנציה שלו 

.תגלו מהו הדבר שכולם עושים וכדאי להפסיק לעשות

.תגלו מהו הדבר שממעיטים לעשות וכדאי להרבות בעשייתו

אשר תבטיח , פתחות מוצלחתאת הילד שלכם ולאפשר לו התתוכלו להעציםתגלו איך
.את עתידו

למדידת רמת המשכלIQמבחני -רקע כללי 

אבל155ל 50והוא עשוי לנוע בין IQי מבחני "אם ידעת שמנת המשכל הוא ערך שניתן למדוד עה
10- בIQ-בתנאים מסוימים ניתן לשפר את ה?להבדיל ממדדים גופניים אחרים הוא ניתן לשינוי

.נקודות

לדוגמא כאשר אדם רגוע הוא יוציא ציון . ומשתנה בהתאם" בהפרעות" תלויה IQ-ההמדידה של

. יותר טוב מאשר במקרה שבו הוא עייף או מדוכא

ולכן כדאי מאוד לעשות IQ- יש צורך במוטיבציה גבוהה ללמידה כדי להעלות את ה17לאחר גיל 

.בגיל צעיר יותרזאת 

רצון , התמדה, שאפתנות: הן) ס וגם באוניברסיטה"בביה(התכונות החשובות לשם הצלחה בלימודים 

.מרץ ללמידה ואיזון רגשי, להישגים

נערים ונערות 254שמידט חקר . ג.ב. ב מחקר שעורר תשומת לב רבה "התבצע בארה1946-ב

התוצאה . שנים3ואימן אותם במשך ) בממוצע52(נמוך ביותר IQשהיו בעלי 12-14בגילאים שבין 

.בערך92-נקודות והגיע ל40.7-שלהם עלה בממוצע בIQ-תה מפתיעה ביותר והית הישל התוכני

.ניתן לשפר את האינטליגנציה על ידי אימוןשוכיחיםחקרים ממה
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לשפר את הקשר עם ילדכם תוכלו כיצד
?ומה לזה ולאינטליגנציה שלו

גנציה בקלות חשוב לדאוג שההשפעה תהיה מיטיבה מכיוון שניתן להשפיע על האינטלי
. ולא מזיקה

:השפעות מזיקות הבולמות את האינטליגנציה

.אקונומי נמוך של הביתרקע סוציו. 1

.מחלות נפשיות וגופניות. 2

.חינוך המלווה בעונשים ונזיפות- מחמיר מצד ההורים ואחינוך ללא אהבה . 3

.התעניינותחוסר -שוויון נפש מצד המורים. 4

. שאפתנות מועטה. 5

.כושר עמידה מועט במתחים. 6

.רגשי נחיתות. 7

מורים עלולה לבלום את האינטליגנציה היאאחת הדוגמאות השכיחות  להשפעה מזיקה ה

.מלמדים את תלמידיהם בניגוד לכל כללי החינוךה

, נחיתותמשתמשים בנזיפות ובעונשים ועל ידי כך מקדמים אוירה שלמורים מסוג זה

. הורסים את חדוות הלימוד וקוטעים כל התעניינות באיבהמורים אלו .ודיכאון
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:השפעות מיטיבות המקדמות את האינטליגנציה

.אקונומי גבוה של הביתרקע סוציו. 1

.בריאות נפשית וגופניות. 2

.עידוד ומתן שבחים מצד ההורים, חינוך מלא אהבה. 3

.דת מצד המוריםגישה חינוכית מקדמת ומעוד. 4

.שאפתנות ממוצעת. 5

.חיות. 6

.בטחון עצמי. 7

כאשר ישנו רקע סוציו אקונומי גבוה של הבית סביר להניח שהילד נחשף לשפה עשירה 

כלומר גם אם הרקע הסוציו אקונומי אינו גבוה ניתן לעקוף את המכשול הזה על ידי .יותר

.ל האפשרגבוהה ככוהגברת החשיפה לשפה עידוד  לקריאת ספרים רבים

הבריאות הגופנית והנפשית משפיעה אף היא ויכולה לקדם את האינטליגנציה בכך שהיא 

כפי שהסברתי קודם הציון .  האופטימאלי עבור ילד מסויםIQ-את ציון המדודמאפשרת ל

.שפיע על הציוןעלול להמושפע מהמצב הנפשי ולכן גם כאשר הבריאות לקויה הדבר 

חינוך מחמיר וללא אהבה . שמשפיע על האינטליגנציה הוא דרך החינוךגורם חשוב נוסף

צד ההורים הוא עידוד ואהבה מ, בולם את האינטליגנציה ולעומתו חינוך הכולל מתן שבחים

.היגנצילינטאחינוך שמעודד את ה

חינוך לשאפתנות ממוצעת ומעלה וחיזוק הביטחון העצמי של הילד נמצאו אף הם כמקדמים 

.ליגנציההאינטאת 
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???שכולם עושים וכדאי להפסיק לעשותהדברמהו

. או להפחית ככול האפשר את שעות הצפייהויזיהולהפסיק לראות טל

שצופים בטלוויזיה יותר אמנם זו נשמעת הצעה לא ישימה אבל מחקרים מראים שאנשים

ם משימות מתמודדים פחות טוב ע) שעות ביום5אמריקאים צופים בממוצע (משעתיים ביום 

הדבר נובע מהעובדה . הדורשות חשיבה לוגית מאשר אנשים שאינם צופים בטלוויזיה בכלל

הצופה הממוצע הוא פסיבי . אותנו מבחינה אינטלקטואלית" מקלקלת"שצפייה בטלוויזיה 

.המידע ללא כל חשיבה או הרהור לגבי התוכן אליו הוא נחשףלוסופג את כ

שככל , הראה2004בשנת ) AAP(ת לרפואת ילדים מחקר שערכה האקדמיה האמריקאי

יזיה כך גדל הסיכוי שלהם לפתח הפרעות קשב ורואים יותר טלו3שילדים בגילאי שנה עד 

מוכרות ההשפעות , טוענים חוקרים, היום.7עד גיל ) ADD/ADHDהפרעות מסוג (וריכוז 

ה ממושכת יתי בין צפיא קשר סיבוואף נעשה ניסיון למצ, יזיה על המוחוהשליליות של הטלו

.הפרעות קשב וריכוזבגילאים נמוכים להופעת תסמינים של 

ולהחליט מראש מהן השעות הילד היחדיו מספר תוכניות שאותן יראלבחור דרך אחת היא

.מופעלתלא תהיה יזיה וטלולדאוג שהבהן צופים בטלוויזיה ובשאר הזמן

אם תעזרו להם למלא , יזיהואתם תופתעו לגלות כמה מעט מתגעגעים הילדים שלכם לטלו

.את הזמן בדברים יותר מעניינים שמספקים את אותו עניין וריגוש

כדאי לפחות להיות מודעים לעובדות ולתוצאות חוזרות ונשנות של מחקרים בתחום זה 

.יות לצפותלו תוכנולעשות את הבחירה מתי לצפות בטלוויזיה ובאי
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???מהו הדבר שממעיטים לעשות וכדאי להרבות בעשייתו

. האינטלקטואליתובה יש השפעה חיובית על ההתפתחות למילה הכתלקרוא לקרוא ושוב לקרוא

נערך מחקר מעניין באוניברסיטאות אמריקאיות בו אספו שתי קבוצות של 80-בשנות ה

ובקבוצה השנייה היו , ספרים בשנה5-תר מבקבוצה אחת היו צעירים שקראו יו.  תלמידים

והתברר IQשתי הקבוצות התבקשו לפתור את אותו מבחן . תלמידים שלא קוראים בכלל

נקודות מהציון של קבוצת 5-שהקבוצה של התלמידים הקוראים קיבלה ציון גבוה ב

.התלמידים הלא קוראים

ים רבות ועל ידי אנשים שנצבר במשך שנבכל תחום שהוא בספרים ניתן למצוא ידע רב 

.רבים מכל קצוות העולם

פתר אותה ואפילו כתב על כך ספר, תקל בה מישהו נתקל בה לפנינוילמעשה כל בעיה שנ

:וויל סמית בסרטוןכמו שאומר השחקן 

(The Key to Life) Will Smith - Running & Reading

http://www.youtube.com/watch?v=KEMEBBwO6J8
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???מוח והאוויר הפתוח ,מה הקשר בין ספורט

יה באוויר ישהלכן . ן תקין של המוח משפר את הביצועיםמדענים תמימי דעים שחמצו

ריצת בוקר או ערב או טיול בפארק הקרוב לאזור מגוריכם לכל אלה תהיה השפעה, הפתוח

. ושלכםםהחיובית על מצב הרוח שלכם ושל ילדכם וגם על היכולות המנטאליות של

ותיעילהן פעילויות או ריצההליכה .לפעילות גופנית יש השפעה גדולה על תפקוד המוח

ממש יםאת זרימת הדם כך שיותר חמצן וסוכר מגיעים למוח ויכולבמיוחד כדי להעלות

.יותר בהירהולאפשר חשיבה" ניקוי ראש"לעשות

ריכוז וחשיבה , ליות אחרות כמו למידהאוכן יכולות מנטהליכה משפרת את הזיכרון 

את היכולת תאכן משפרתאירוביפעילותששל מחקרים מראות ת ומסקנ.מופשטת

.מוחנו מקבל יותר חמצן ותפקודו משתפר, ככל שאנחנו זזים יותר.השכלית

למשל צאו . ילדכם תוכלו לעשות ספורט יחדאם אתם מעוניינים לחזק את הקשר שלכם עם

אפשרות מצוינת נוספת היא לצאת יחד , זמן שילדכם רוכב לידכם על אופניואתם לריצה ב

.להליכה באוויר הצח

ובמקביל משותפת ריצה כפעילות ספורטיבית הזמן את או פתמשותההליכה הזמן את נצלו

יחזקו וישפרו את הקשר שלכם עם ות מקרבות ומשתפות אשר ללא ספק כזמן איכות לשיח

.ילדכם

יפתחו מודעות ואהבה לפעילות , הילדים  ייהנו כל כך מזמן האיכות המשותף שלכם יחד
. גופנית וכמובן ישפרו את היכולות המנטאליות שלהם
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את הילד שלכם ולאפשר לו התפתחות תוכלו להעציםאיך
.אשר תבטיח את עתידו, מוצלחת

.תרגלו את המוח שלהם ופתחו את היצירתיות, קי חשיבהשחקו עם ילדכם משח

כלומר לעשות את הדברים שאנו עושים " על טייס אוטומטי"יש יכולת לעשות דברים למוח

.אנרגיה" לבזבז"תמיד ללא צורך להפעיל חשיבה ו

כאשר אנו משנים דברים בשגרת היום יום אנו למעשה מכניסים את מעגלי הקשב של המוח 

.הפעילויות הללו יוצרות דפוסים חדשים ושונים של פעילות עצבית במוח. הלהילוך גבו

ביומיום מפתחת " שוברת שגרה"מחקרים מהעת האחרונה מראים ששילוב של פעילות 

.חדשיםקישוריםבמוח 

.ליותאעל ידי התרגול ניתן לשפר את יכולתו של המוח להתמודד בהצלחה עם משימות מנט

.אפילו אצל מבוגריםחדשים נוצרים ים מראים שתאי מוחמחקר

השינוי ביכולות המנטאליות של ילדים ומבוגרים כאחד נובע ממספר וממורכבות הסתעפויות 

אם החיבורים הללו לא מופעלים באופן ) סינפסות(עצבייםומהחיבורים הבין ,תאי העצב

ידע חדש פחית את יכולתו של המוח לקלוט מאשר ישוטף תאי העצב עלולים להתנוון דבר 

.ולשלוף מידע ישן

תינוקות תהליך המתאפשר רק במוחם של בעבר לצמיחה של תאי עצב חדשים נחשבה 

אך מחקרים עדכניים שנערכו הוכיחו שלמוח יש יכולת מדהימה לגדול להסתגל ופעוטות

.אצל ילדים גדולים יותר ואפילו אצל מבוגריםגם קיימיםולשנות חיבורים עצביים 
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ליצור קישורים , ורים נוספים בין אזורי מוח שוניםול של המוח ניתן לייצר חיבבאמצעות תרג

חדשים בין סוגים שונים של מידע או במילים פשוטות כשם שתרגול פיזי משתמש בקבוצות 

שרירים שונות לשיפור הכוח והגמישות כך תרגול המוח כרוך בהפעלת אזורים שונים במוח 

.טאליתכדי להגדיל את טווח התנועה המנ

חינוך , סביבה עשירה בגירוייםהורים הדואגים לספק לילדיהםלסיכום 
חיזוק הביטחון העצמי ועידוד , מתן שבחים, הכולל התעניינות בילד

מעודדים קריאת ספרים במקום שעות ארוכות של צפייה , השאפתנות 
לוקחים, דואגים לשהייה באוויר הפתוח ולפעילות גופנית, פסיבית בטלוויזיה

אחריות ומשפרים את הפעילות המוחית והיצירתיות על ידי תרגול משחקי 
יוכלו לעזור לילדם ומשקיעים בחיזוק וטיפוח הקשר עם הילדיםחשיבה

.להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו ולשיפור האינטיליגנציה



ה מחוץ לקופסאכל הזכויות שמורות לגלית גולדנברג אורן מוח משחקים וחשיב©

?הצעד הבאומה

:ליחומרים נוספים תוכלו למצוא באתר ש

http://www.ThinkinGames.co.il

כדי להיות הראשונים לקבל עדכונים וחומרים מעולים ומועילים

בנושאי פיתוח החשיבה ויצירתיות של ילדכם היכנסו גם לדף

:    הפייסבוק שלי

eshttp://www.facebook.com/ThinkinGam

תוכלו לשפר אתלצפייה בסרטונים בהם טיפים נוספים כיצד 

תוך כדי פיתוח החשיבה והיצירתיות שלהםעם ילדכם הקשר 

הכפתורההרשמה בלחיצה על(הירשמו לערוץ היוטיוב שלי 

. חדשותוכלו לקבל עדכונים כאשר אפרסם סרטון) הצהוב

http://www.youtube.com/user/galitgoldenbergoren


