
 קורס מתקדמים
 י"הנוסחא לגידול ילדים ממ

 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים



 הקורס האינטרנטי 

 מאושרים

 מצליחים
 מרוכזים

 יצירתיים

 ?איך בנוי הקורס 

 

 שיעורים אינטרנטיים חיים   3-הקורס בנוי מ

 

 בהם תלמדו פעילויות נוספות לשיפור הריכוז החשיבה והיצירתיות

 

 תלמדו למה אנחנו משחקים ואיך זה משנה לנו את המוח# 

 דרכים לשחק עם לגו 10תלמדו # 

 תגלו מה קורה לילדים ביום ללא מסכים# 

 תלמדו איך להעביר לילדים מסרים תוך כדי משחק# 

 תלמדו משחקים וחידות חדשות לפיתוח החשיבה# 

 

 וכמובן תוכלו לשאול אותי את כל השאלות שלכם ולקבל את כל התשובות

 



 

 

למה אנחנו משחקים 

ואיך זה משנה את 

 ?המוח שלנו
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ניתן  ; משחק הוא משהו שנעשה באופן רצוני"

כשהוא מבוצע כהלכה הוא  ; גורם הנאה; להפרעה

;  משחרר את המשתתף בו מהעריצות של הזמן

אבל ההטבות שיש בו ברורות  , נראה חסר מטרה

והתוצאה שלו היא  ; למתבונן ולמשתתף כאחד

בעלת חשיבות משנית ביחס להשתתפות במשחק 
 העיקר ההשתתפות, חשוב הניצחוןלא  ".עצמו

 

 הגדרות שונות למשחק 500יש 



 .ילדים במערב משחקים כיום במסגרות מאורגנות

  

הם רושמים  , שהורים יאפשרו להם לשחקבמקום 

וזה  . לא משחקזה , לחוגים זו בניית רזומהאותם 
 ".משנה את חוקי המשחק

www.ThinkinGames.co.il 



גדוש מחקרים שמוכיחים את  , "Play", בראוןהספר שפרסם 

 .ילדיםיתרונות המשחק אצל 
(  א"מעבדת מחקר של הממשל ונאס) JPLמחקר לדוגמה ב־

מצאו שמבוגרים שבילדותם לא הרבו לשחק באמצעות  

,  הידיים מתקשים לפתור בעיות מכניות באופן יצירתי

 .מספר בראון, "בהשוואה לילדים ששיחקו בידיים

 

 :  א ובואינג ככלל אצבע"המחקר משמש כיום את נאס"
 !"וב'אין ג -שיחקת בידיים או עבדת איתן כשהיית ילד לא 



 מתמצת את הענייןסטיוארט בראון ר "ד

 

 במיוחדשילדים ממציאים בעצמם חשובים המשחקים 

,  "תופסת"הכוח של משחק פיזי כזה גדול יותר מזה של 

 .והכוח של משחק דמיון פרטי גדול מזה של משחקי לוח
 וכל אלה טובים בהרבה ממשחקי מחשב 
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מבוגרים קובעים לילדים את המשחקים במקום לתת 

 להם לעשות זאת בעצמם

 

 המשחקים מחוברים פחות לטבע

 

 המשחקים דורשים פחות פעילות גופנית  
  

ההשפעה ההדדית בין המוח האנושי  , אבולוציונית

למשחק לא נועדה להתפתח בישיבה מול מסכי  
 ".מחשב או טלוויזיה



 כלי עשירי

 לשחק משחקים פתוחים
 משחקים שמאפשרים גמישות מחשבתית

משחקים שבהם ניתן לפתח אסטרטגיות 
 חדשות או ליצור דברים אחרים כל פעם
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Lego 
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 הרכבה

 
 ישנן ערכות לגו ייעודיות    

 .ובהן הוראות להרכבה  
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 הרכבה

 

 :הרכבה לפי נושא מסוים למשל  
 מרוץ מכוניות, גן חיות, עיר, בית  

 
 מרכיבים ביחד או לחוד  

 "סיפור"ומשחקים לפי ה
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 הרכבה לימודית

 
 הרכבה לפי חגים     

 חנוכייה  : למשל  
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 הרכבה

 

 הרכבה חופשית מהדמיון  
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 מיון
להחליט על הקריטריונים לפיהם ממינים את  

 ..(אנשים, גלגלים, צבעים)חלקי הלגו 
 

לתת לילדים לחשוב על דרכים  
 למיין את החלקים
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 משחק הניחושים
 

 יושבים כך שאחד לא רואה את השני 
 "(מחיצה"גב אל גב או ששמים באמצע )

 

בכל תור אחד מרכיב דגם ואחר כך הוא מסביר לאחרים  
 .כיצד להרכיב דגם זהה לשלו

 בתור הבא מתחלפים
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 תחרויות
 

בניית המגדל או המבנה 
 הגבוה ביותר
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 ציור
 

 כתיבת מילים, יצירת תמונה
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 משחקים

 
כל אחד יוצר ערימת חלקים  והאחרים צריכים   -אומדן

 .לנחש כמה חלקים יש בערמה
 

יוצרים מחלקי הלגו את לוח המשחק וכל   –איקס עיגול 
 אחד בוחר צבע שיהיה האיקס או העיגול שלו

 
מנקדים מרחקים שונים מהקערה וכל  -קליעה למטרה

אחד בוחר היכן לעמוד ובהתאם אם קלע מקבל  
 נקודות

 



 משחקים

 
בכל תור אחד מחליט  . יוצרים ערימה מחלקי הלגו -משחק המישוש

 על משימה שצריכים עשות בעיניים עצומות
 :והשאר מתחרים ביניהם למשל  

 
גלגלים   3להוציא , חלקים ארוכים 4להוציא , 4חלקים של  5להוציא 

 בינוניים ועוד  
 

מי מוציא כמה שיותר חלקי לגו מתוך קערה בעזרת מקלות   –הסיני
אפשר לעשות את אותו המשחק ולהוציא  . סינים בזמן קבוע מראש

 .את החלקים עם הרגל
 
   

 



 להמציא

 

לבקש מהילדים להמציא  
 משחקים נוספים
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 לצלם
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 לקבלת פרטים
 נוספים על המשחקים ועל סדנאות 

 ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות
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