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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

' -' ד     'ד-'ג לכילארשי תולארשי ת 'ד-'גופני חינוך שיעור

    : ה'ד-'גופני  הכושר מרכיבי פילארשי תוח השיעור נושא

  : קרי'ד-'גל  לימור המורה עלגירק רומיל :הרומה ם

- -ב   הצטייד-ב ו ,  2נ-ב ודייטצה א /  , מים    -בםימ ק-ב-ב וםימ ק שטיםימ קובקב ,ח מזר-ב וםימ קובקב ,חיטש/ן ט-ב ו-ב ודייטצה אלט נייר גלילי
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להכיר  נעילגירק רומיל :הרומה ם

 , קריג ,ל  במודיעי ן        ,לימור האלה ספר בבילארשי ת 'ד-'גופני לחינוך מורה

 . ירושלילגירק רומיל :הרומה ם     במחו .םילשורי ז הפיקוח של ומדריכה
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'ד-'גופנילארשי ת  פעילולארשי ת

. ה'ד-'גו.ף    שרירי אלארשי ת מח .םילשורי זקלארשי ת
. ה'ד-'גו.ף      של והלארשי תנועלארשי תיולארשי ת המפרקילגירק רומיל :הרומה ם ל'ד-'גמישולארשי ת לארשי תורמלארשי ת
. והקואורדינציה     המשקל שיווי אלארשי ת משפרלארשי ת
. חיוביולארשי ת       לאנר'ד-'גיולארשי ת ולארשי תורמלארשי ת הרוח מצב אלארשי ת מעלה

והבריאולארשי ת        הכושר על לשמור חשוב כאלה בימילגירק רומיל :הרומה ם 'ד-'גלגירק רומיל :הרומה ם
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? לשיעור   להביא מה

נייר   2 'ד-'גלילי
טואלט

שטיח/ מילגירק רומיל :הרומה ם מ .םילשורי זרו ן בקבוק
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מלארשי תחילילגירק רומיל :הרומה ם...

דינאמי  חימולגירק רומיל :הרומה ם
טואלט    נייר ב'ד-'גליל שימוש
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מלארשי תחילילגירק רומיל :הרומה ם...

מלארשי תיחולארשי ת  –  סטטי חימולגירק רומיל :הרומה ם
טואלט    נייר ב'ד-'גליל שימוש
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מלארשי תחילילגירק רומיל :הרומה ם...

שלארשי תיה  הפסקלארשי ת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

בה ,ליכה     הג ,לי ,ל ש ,ל ותפיסה זריקה
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

ק ,לה    בריצה ותפיסה זריקה
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

בדי ,לוגים     הג ,לי ,ל ש ,ל ותפיסה זריקה
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל     ש ,ל ותפיסה זריקה
אחת    רג ,ל ע ,ל בניתורים
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל     ש ,ל ותפיסה זריקה
רג ,ליים    שתי ע ,ל בניתורים
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

עם      הג ,לי ,ל ש ,ל ותפיסה זריקה
כף  מחיאת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

ביד      הג ,לי ,ל ש ,ל ותפיסה זריקה
אחת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל     ש ,ל ותפיסה זריקה
אחת ,לשנייה   מיד
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

מתחת     הג ,לי ,ל והעברת מכרע
הקדמית   ,לרג ,ל
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

בדרטווקסל ך ,לסקווט    הג ,לי ,ל תפיסת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

ג ,לי ,ל      ו ,לקיחת ושוב ה ,לוטווקסל ך ריצה
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

ונגיעה      אחת רג ,ל ע ,ל עמידה
היד   עם בג ,לי ,לים
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

רג ,ל   רג ,ל נגיעות
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

שתיה  הפסקת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל     עם מזרולילגה םע ן ע ,ל תרגי ,לים
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

יד    והרמת שש עמידת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

מרפקים   ופשיטות כפיפות
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

נגדית      ורג ,ל יד והרמת שש עמידת
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

    , ג ,לי ,ל  מעבירה יד קדמית סמיכה
הגב  מע ,ל



27

   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

בסמיכה      הגב ע ,ל הג ,לי ,ל איזולילגה םע ן
קדמית
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל    עם בטלילגה םע ן כפיפות
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

הג ,לי ,ל    והעברת אגלילגה םע ן הרמת



30

   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

 , בישיבה    גב ,לאחור הטיית
ברג ,ליים  אופניים
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   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

שתיה  הפסקת



32

   ,   , משקל,  שיווי שריר סבוללארשי ת דיוק קואורדינציה
ו'ד-'גמישולארשי ת

והרפיה  מלארשי תיחולארשי ת
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אישי  לארשי תר'ד-'גול

לעצמכלגירק רומיל :הרומה ם   וכלארשי תבו חשבו

טוא ,לט        6 נייר ג ,לי ,ל עם שניתלילגה םע ן ,לעשות נוספים תרגי ,לים
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אישי  לארשי תר'ד-'גול

לעצמכלגירק רומיל :הרומה ם   וכלארשי תבו חשבו

טוא ,לט        6 נייר ג ,לי ,ל עם שניתלילגה םע ן ,לעשות נוספים תרגי ,לים
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אישי  לארשי תר'ד-'גול

? חשבלארשי תלגירק רומיל :הרומה ם   מה על

... עליהלגירק רומיל :הרומה ם     חשבלארשי תי שאני הרעיונולארשי ת אלו
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיתם   ת-ב ודה
-בשיד-ב ור

מטםימ קובקב ,ח      ע״י הםימ קובקב ,חינ-ב וחטמ י״ע ך משרד ע-ב-ב ור ה-ב ופםימ ק
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