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 : תנועה מתוך מגבלהנושא השיעור

 

 ד'.  -ות ג'כיתגיל התלמידים: 

 (.חלוקת הזמנים גמישה בהתאם להתקדמות התלמידים) דקות. 45יחידת שיעור, משך הזמן: 

 עילי בוטנר. -"שווים"שמות היצירות ויוצריהם: 

 השיר "שווים". ות עם מילטקסט מודפס  כיסויי עיניים, כיסאות,ציוד: 

 

 מטרות השיעור

תנועתיים ומימוש היכולות והבאתן לידי ביטוי -הכרה ביכולות, מגבלות וגבולות גופניים .1

 .הבמחול כיחיד וכחבר בקבוצה ובקהיל

 .ףגילוי אחריות בטיפוח הגוף ובפעילות הגופנית התואמת את יכולות ומגבלות הגו .2

 מתוך מגבלה. תנועתיתעבודה ויצירה של ות התמודד .3

 .בקבוצהבעבודה ובלנות ותקשורת מכבדת פיתוח שיתוף פעולה, ס .4

  

 ילויותתיאור הפע

 שיחת פתיחה: .1

 ?האם אתם מכירים מישהו בעל מוגבלות -

 ?אילו מוגבלויות של אנשים אתם מכירים -

או  , אילםהאם חשבתם פעם מה המשמעות של להיות בעל מוגבלות )עיוור, חירש -

 .דק'( 5) ?נכה על כסא גלגלים(

  -תחווייתיהתנסות  .2

תלמיד בקבוצה . כל למידיםת 4של  המורה תחלק את התלמידים לקבוצות קטנות .א

 מסוימת:  יקבל הנחייה לעבוד עם מגבלה

 .סא בלבדיבישיבה על כ תנועה -

 .בעיניים עצומות תנועה -

 .תנועה ללא תזוזת גפיים עליונות -

 .חד עם הקרקעא )איבר( במגע של בסיסתנועה  -

 

על הקבוצה לחבר כוריאוגרפיה לבית ופזמון מתוך השיר "שווים" של עילי בוטנר  .ב

י הקבוצה על כל אחד מחברי הקבוצה ליצור קטע מתוכו וללמד את שאר חברבה 

 .דק'( 20)תוך התייחסות למגבלתו. 
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 דק'(. 15)כל קבוצה תציג את קטעי הריקוד שחיברה בליווי השיר.  .ג

 

 : תן לבחור מתוך השאלות הבאות()ני על הפעילות ודיון כיתתימשוב  .ד

 הרגשתם עם המגבלה שקיבלתם?כיצד  -

 .האם ביצוע המשימה היה קשה או קל? הסבירו את דעתכם -

האם קבלתם עזרה משאר חברי הקבוצה? האם זה הקל עליכם לבצע את  -

 ?המשימה

 ?כיצד חברי הקבוצה יכלו לעזור יותר -

עם המגבלה  בוצה כשהייתם צריכים לתת הנחיותכיצד הרגשתם כחברי ק -

 .האם זה היה קשה או קל? הסבירו את דעתכם שקיבלתם?

האם לדעתכם ילדים בעלי מוגבלויות נהנים מפעילויות שמהן אתם נהנים? מה  -

 ?לדעתכם קשה להם

מה האחריות האישית שלכם על מנת שזכויות של ילדים בעלי מוגבלויות  -

      תתממשנה? 

 דק'(. 5) ?מה האחריות של כולנו כקבוצה וכחברה כדי שזה יקרה -           

 

 

 דוגמה לפעילות:קישור/משפט/

  זכויות הילדאמנת 

 עילי בוטנר. "מילות השיר "שווים

 עילי בוטנר בביצוע רן דנקר. קישור לשיר "שווים"

 ומיות: כישורי חיים ומחוליחידות לימוד בינתח

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 .שיתוף פעולה, יצירתיות, עבודת צוות, עזרה וערבות הדדיתערך: 

 .התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירהמעורבות: 

 תנועה ברוח יום זכויות הילד. רלוונטיות: 

, חברה כהשפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והעררכיבי ליבה מהתכנית: 

 .ותרבות

https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmanaBeinleumitZchuyotHayeledNosiim.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=4727&wrkid=18959
https://www.youtube.com/watch?v=lf72w9CMB-I
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/TochnoyotLimudim/

