
 

___________________________________ 
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו  

בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו מלמד  
 ת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנוהמורה(, העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחר

                                               למדע , מכון ויצמןד"ר רוני זהר - פדגוגיה מעוגנת גוף

פותחה ונחקרה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בשיתוף עם המחלקה לחינוך  הוראההגישת 
דור אברהמסון(. הגישה מציעה  'בת שבע אילון ופרופ 'באוניברסיטת ברקלי שבארה"ב )בהנחייתם של פרופ

בקבוצה( שניתן בעזרתם ללמד מושגים בפיזיקה. אחד העקרונות המרכזים /תרגילים תנועתיים )ביחיד

 ."first, Signify later" Experience   המורההסבר  תלמיד קודמת לשל ה  גופנית-חווייתיתהתנסות    :בגישה

נוסחאות. מעבר ובבמילים מושג בגופם לפני שהמורה יגדיר /אנחנו רוצים שהתלמידים יחוו את התופעה
יכולה להיות למידת המושג שאנחנו טוענים בשיעור בעקבות התנועה והקימה מהכיסאות,  הנאהל

את  יכולה לחברההתנסות הפיזית ו טווח ארוך יותרתנועתי הוא ל -. הזיכרון החוויתי משמעותית יותר
   עמוקה. להגיע להבנה פיזיקלית שמהן נרצהלאינטואיציות גופניות הלומדים 

שמתייחסת לגוף  Embodiment -פדגוגיה מעוגנת גוף נשענת על תיאוריות קוגניטיביות כמו תיאורית ה 
 נפש פועלים ביחד.  -מוח  -, עם הרגשות והתחושות ולמעשה הגוףולמוח כיחידה אחת. אנחנו חושבים עם הגוף

 
 פדגוגיה מעוגנת גוף:מלווה בכתוביות על   של ריקוד דקה וחצילהלן 

https://www.youtube.com/watch?v=pd0695uxBzA 
 

 פדגוגיה מעוגנת גוף בהוראת הפיזיקה:המלצות לשילוב 

פעילויות יועלו לאתר אוסף    שילוב תרגילים תנועתיים מומלצים עבור מושגים פיזיקליים מסוימים ) .1
 (דרגתיות, חלקן המציאו מורים במסגרת מטלת הסיכום בהשתלמויות פיזיקה בתנועהבה

בדומה לשימוש באצבעות   ,םידיים להסבר של מושגים מסוימי/במחוות גוף  שימוש המורה והתלמיד .2
 ."בורג", מודל האמה ) ראו מערך שיעור מהירות זוויתית( ועוד  ,ממדיתבהדגמת מערכת צירים תלת  

 סטנדלפחות אחת לשנה לבקש מהתלמידים לעשות עבודה יצירתית כלשהי ) נגינה, ריקוד, ציור,  .3
 30% -להיכלל במסגרת הבנושא פיזיקלי כלשהו שנלמד בכתה. עבודה זו יכולה  (אפ, הצגה ועוד

למידה משמעותית. התלמידים ידגימו ויסבירו באמצעות הפרויקט שלהם מה הם למדו ויחברו את 

יצירתיות וקוגניציה בלמידה מעוגנת ' מאמר על). פילוסופית חיים/רגש/תחומי עניינםלמידתם ל

 :של ירחון תהודה באתר מורי הפיזיקה 36ניתן לקרוא בכרך  'גוף של מושגים בפיזיקה

4https://ptc.weizmann.ac.il/?pg=Editions&Page=1&EditionID=7 ) 

השיעור או במחציתו תלוי בשעות הרפיה בתחילת /קבועות בתרגילי ריכוז/שימוש לעיתים קרובות .4
 להתרכז. תלמידיםהיום כדי לעזור ל

 תרגילי מוח מומלצים ניתן לראות בלינק הבא:ל דוגמאות •

             activities/-https://www.braingym.com/the 
 למינהן כמו יד לרגל נגדית ותנועת השמונה ההפוך )אפשרי לצייר אני ממליצה על הצלבות              

 (, מומלץ בזמן בחינה אם מרגישים לחץ למשלאינסוף/הפוך 8על הדף        

  – EFT Emotional Freedom Techniqueהסבר קצר על שיטת  •
 שיטה של תיפוף קל באזור הפנים להרגעת מתחים

             https://www.youtube.com/watch?v=TRq8o1MEUtU 

ניתן ללמד את התלמידים להכניס אויר ) רצוי דרך האף( לאזור הבטן וממש לנפח   –הרפיה   •

 תוך כדי הוצאת 'ש'אותה ואח"כ להוציא אויר דרך הפה לאט ) אפשר להשמיע את הצליל 
, ניתן להניח ידיים על הבטן בזמן ישיבה, ניתן בעמידה או באויר( ככה מספר פעמים

 הנשימות. תרגיל דומה ניתן לעשות בעמידה שמכניסים אויר עמוק גם לבטן וגם לחזה
 .בזמן השאיפה והורדת ידיים בזמן הנשיפה  ואפשר להוסיף העלאת ידיים

https://xmail.weizmann.ac.il/owa/redir.aspx?C=Wmw1dTsZZP9vxCmZJmNF5Yq0LvtRKYxj2Hh_HrWp9FZwd7bkC5fWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dpd0695uxBzA
https://ptc.weizmann.ac.il/?pg=Editions&Page=1&EditionID=74
https://www.braingym.com/the-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=TRq8o1MEUtU


 

___________________________________ 
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו  

בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו מלמד  
 ת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנוהמורה(, העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחר

אנחנו משתדלים לקיים בכל קיץ שתי השתלמויות בנושא זה במכון ויצמן ושומרים קשר עם המשתלמים 
המעוניינים בכך. המשתלמים מפתחים פעילויות בעצמם ואנחנו מקוים להעלות אותם לאתר זה ולשתפם 

 roni.zohar@weizmann.ac.ilבכלל המורים. בכל עניין ניתן לפנות אליי באימל : 


