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 כתה ז'

 בחרו חפץ לעבודה )קופסה, ספר , צעיף, גליל נייר טואלט מלא( .1

 עם החפץ לצלילי מוסיקה שנעימה לכם.  נועו .2

מבחינת איכות )רך, ו מבחינה צורנית )עגול/זוויתי ועוד(גוונו את התנועה 

  וכולי( זורם, חד, מקוטע

 " מהגוף:מוציא"לב איזו תנועה החפץ  שימו

כשהחפץ נמצא בין שני איברים )ברך וסנטר, זרוע וגוף, בטן  נועו .א

 וירכיים(

כשהחפץ עובר מאיבר אחד לשני מבלי ליפול על הרצפה אם נועו  .ב

 מתאפשר )מראש לבטן, מגב כף היד  לירך (

הוא מה : מחשבות שעולות מהחפץ, ללא החפץ אך בהשראתו ונוע .ג

 שמתפתחים מהתנועה איתו ועוד.מזכיר לי, רעיונות 

 ספירות. 16מכל אחת מהמשימות שלמעלה יש לבנות משפט תנועתי בן  .3

צלמו ושתפו את הקטעים התנועתיים בוואטסאפ או ביוטיוב הכיתתי  .4

 )בהתאם לדרישת המורה(.

בחרו קטע תנועתי אחד אחר ששותף, למדו אותו וחברו למשפט התנועתי  .5
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 :את סדר המהלך התנועתי בחרו .ב

 ה נשאר ומה נשמטמ  .1

 מה חוזר על עצמו ומה מתפתח.   .2
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