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   למורה - ליצן יציב שלי 

 עקרון שיווי המשקל בבניית ליצן

 : ראשונה התנסות

  על הרצפה.בקו ישר  ללכת הם ומבקשים מ שני תלמידיםבוחרים 

 ללכת בקו ישר. חצי דקה ומיד אח"כ משך מבקשים משני התלמידים להסתובב ל 

 שאלה לדיון: 
 מה השתנה? מדוע בפעם השנייה היה קשה יותר לתלמידים ללכת בקו ישר?

 

 המשגה:
 ספקלהמערכת  . תפקידה של ערכת שיווי המשקלבגוף האדם היא מהקיימות אחת המערכות 

מידע בנוגע למיקומו ולתנועת גופו. איברי המערכת פרושים כך שיוכלו למדוד תנועות בכיוונים  דםאל

גם המערכת  ועל מיקומו של הגוף.  ,ראשמידע רציף על תנועת הגוף וה מוחשונים, והם מספקים ל

מערכת   .בזמן תנועה הראייה שמטרתם לשמור על שיווי המשקל ומיקוד רפלקסים אחראית על הפעלת
מלאה בנוזל ובו שערות. כאשר הראש נע גם הנוזל נע אשר שיווי המשקל ממוקמת ליד האוזן הפנימית 

 .יציבות הגוף ושיווי המשקל מירה עללש , דבר המסייעבכיוון ההפוך וגורם לשערות שבו להתכופף

בובים הנוזל זז מצד לצד הסיכתוצאה ממדוע בהתנסות לא הצלחנו ללכת בקו ישר לאחר שהסתובבנו? 

  .שיווי משקל רם לחוסראת הגוף וגלייצב  לא הצליחו

 : שניה התנסות

  עמוד על רגל אחת למשך מספר שניותל הם ומבקשים מ שני תלמידיםבוחרים 

 רגל שמאל. האם ולנסות להרים את ן אל הקיר יהצמיד כתף ורגל יממבקשים משני התלמידים ל
 הצליחו? 

 שאלה לדיון: 
 כשנצמדים אל הקיר לא מצליחים לעמוד על רגל אחת בשיווי משקל?מדוע 

 

 המשגה:

)המסה( שלו צריך להיות מאונך לנקודת המשען. כדי שגוף יהיה במצב שיווי משקל, מרכז הכובד 

כאשר  הרגליים. –מרכז הכובד של גוף האדם, נמצא במרכז הבטן, במאונך לנקודת המשען שלנו 

ודע אנחנו נוטים מעט ת, המח מזהה שמרכז המסה השתנה ובאופן בלתי מאנחנו עומדים על רגל אח

ר על מרכז המסה ועל שיווי המשקל. כאשר מצמידים את הרגל והכתף לקיר, אין הצידה, כדי לשמו

 אפשרות לגוף להזיז את מרכז המסה, לכן איננו מצליחים לשמור על שיווי משקל.

  עיקרון שיווי המשקל בבניית ליצן :לתלמידים פעילות

 מספריים, דבק, קרטון או פוליגל, מטבעותצבעים, ציוד נדרש: דפים מצולמים של דמויות הליצן, 

  ולגזור.  על פוליגל או קרטון דמות הליצן, להדביקה צבוע את ליש 

 אגורות  10מטבעות של  (, יש להדביק במקום המסומןהליצן ) מאחורי כפות הידיים של. 

  את הליצן על אפו.  בעזרת האצבע, יש לנסות להעמיד 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94
http://madazim.ort.org.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C.docx
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   תלמידל - ליצן יציב שלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,וגזרו אותה  על פוליגל או קרטון  התוא הדביקוצבעו את דמות הליצן. 

  אגורות  10מטבעות של   (, במקום המסומןהליצן ) מאחורי כפות הידיים שלהדביקו. 

  ,האם הצלחתם לשמור על שיווי משקל?את הליצן על אפו.  להעמיד  נסו בעזרת האצבע 


