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השימוש במפות מסוגים שונים בגיל הרך

?ילדים משתמשים במפות
?למה כדאי להם



!!מאד כדאי להם



ייצוגים שונים מתמקדים בהיבטים שונים                                        

(זמינויות)של המציאות או הדמיון   

David Olson

העולם על הנייר
טקסטים,תמונות , דיאגרמות, במפותמייצגים את העולם 

David Olson



ייצוגים

יחסי גומלין יעילים בין בני אדם לסביבה ובינו לבין עצמו  

(העצמה)

תלויים במידה רבה ביכולתם להשתמש במגוון של כלים  

(1986,ויגוצקי)תרבותיים 

 נגישותם  ": ייצוגים על הנייר"חלק מהכלים האלה הם

.משכללת את יכולתם של ילדים לפתור בעיות בתחומים שונים



מפות
מחייבות בחירה מושכלת של הפרטים , ככל אמצעי לייצוג המציאותמפות

הן מייצגות את המידע שנבחר  .  על חשבונם של פרטים אחרים, המיוצגים

.ומכוון מצד שני, בחוסר דיוק בלתי נמנע מצד אחדלהצגה 

https://mapfight.appspot.com/africa-vs-gl/africa-greenland-size-comparison MERCATOR PROJECTION

https://mapfight.appspot.com/africa-vs-gl/africa-greenland-size-comparison


העולם על הנייר



מפת ישראל

http://www.mapa.co.il/gnet/maps/map.aspx



מפות
מסלול  , אוריינטאציה ברכבת ישראל -השוני בין המפות עונה למטרות שלהן 

מפה לתיירים להתמצאות בעיר העתיקה. של טיול בשכונת הגן



"כדאי להם"

מעצימה
מאפשרת

פעילות בהקשר

משמעותי 



מפה
ממדי-ממדי באמצעות מרחב דו-ייצוג סמלי של מרחב תלת

מיפוי של מרחבים שונים 
מרחב הגוףישנן מפות שמייצגות את 



י ילדה בגן שפה  "הדרך מביתה לביתם של מספר חברים צוירה ע

המרחב מסביב לגוףישנן מפות שמייצגות את 

המרחב מסביב לגוף



י ילד בגן טרום חובה בירושלים"הדרך  מהגן למכולת  צוירה ע

המרחב מסביב לגוףישנן מפות שמייצגות את 

המרחב מסביב לגוף



י ילד  בגן חובה מירושלים"הדרך  מהגן לספרייה  צוירה  ע

המרחב מסביב לגוףישנן מפות שמייצגות את 

המרחב מסביב לגוף



ילדים מדווחים על הליכה בשכונה

המרחב מסביב לגוףישנן מפות שמאפשרות תפיסה של 



של מרחבים שוניםמפוי-מפה 

מבט מאפשרת תפיסה של מרחבים גדולים ומורכבים במפת ניווט 

מרחב כזה אינו ניתן לתפיסה בבת אחת במציאות  . אחדאינטגרטיבי

ישנן מפות שמאפשרות תפיסה של מרחבים גדולים

ארצות העולם מסומנות על ידי צבעים שונים



סיכום

השימוש במפות בשלבים המוקדמים מאפשר

, לשחזר, לתפוש-לילדים להרחיב את עולמם

... , לתכנן לדווח, להבין

תרחש מאורעאו יתרחשאיפה ה

לתת הוראות במרחב-למצוא , להתמצא

אבחנת הזמינויות של מערכות הייצוג השונות



הצעות לפעילויות

בארגז , בחצר הגן: לשחק מחפשים את המטמון בגרסאות שונות

.בפינות הגן השונות, החול על ידי קביעת נקודות ציון

את הפינות השונות בגן, למפות את ארגון הגן לאירועים מיוחדים  ,

.ה/לבית של חבר, את הדרך הביתה

לציון מקומות רלוונטיים  , לבקר חברים, לתכנן טיולים בשכונה

.בישוב ובאזורים שונים בעיר

ביקורי אורחים  , ציון במפת העולם את ארצות המוצא של ההורים

.והתרחשויות חשובות



להרחבה

https://goo.gl/wj7nLP https://goo.gl/iHHJUw

https://goo.gl/2tbiW4

بستانت-מתוך אתר אתר גֶננט 
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