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: וב של שני תהליכיםילדים מתרחשת כתוצאה משילהתפתחות מנטאלית  של , לפי ויגוטסקי

זאת אומרת שכל המערכת של תפקוד מנטאלי טבעי .  ת והתפתחות תרבותיתהתפתחות טבעי

מיומנויות הכל .  תרבותית ועוברת לשלב גבוה יותר-יבה הסוציובמשתנית בהשפעת הס

  טרנספורמציה עמוקהותאך עובר, ים הביולוגייםתהליכקוגניטיביות מתפתחות בהתאם לה

  ןהיווצרות.   הופכות להיות פונקציות מנטאליות גבוהותכך הן. על ידי פרקטיקות תרבותיות

 המאפיינים המרכזיים של דאח. היא אחד התהליכים העיקריים שמתרחשים בגיל הרך

פונקציות מנטאליות גבוהות נוצרות .  פעילות מכוונתאהוות גבוהות ליפונקציות מנטא

  : התפתחות עוברת כמה שלבים.אישיים ועוברות תהליך של הפנמה- ןרת קשרים ביגבמס

  התנהגויות ומיומנויות טבעיות -

 אישית-הכרת סימבולים וכלים תרבותיים במסגרת אינטראקציה בין -

 ליםהתחלת שימוש עצמאי ומכוון בסימבולים וכ -

  .שימוש באסכמות פנימיות, הפנמת הכלים התרבותיים -

  

בה נובעות לאו דווקא  יש לציין כי הרבה בעיות שבהן נתקלים הילדים בלימודי קריאה וכתי

 מידע ויזואלי או שמעי או מהיעדר ניסיון אלא בכך שהפונקציות המנטאליות מקושי בעיבוד

  . וממוקדת מטרהשלהם טרם הגיעו לשלב שבו מתאפשרת פעולה מכוונת

  

 לימוד צריך להיות מכוון לאזור ,ויגוטסקי טען כי על מנת להיות אפקטיבי, כידוע

לי המרכזי ליצירת אזור ההתפתחות הקרובה כבגיל הרך ה.  ילדהחות הקרובה של תההתפ

.  ויגוטסקי ראה קשר ברור בין משחק לבין שפה כתובה. ומשחק תפקידיםחיקויההוא משחק 

 היופעולות הללו יה חוזר לרעיון כי ילדים ילמדו לקרוא ולכתוב רק עם כמה פעמים הוא

 .דגש של ויגוטסקי על המשחק אינו מקריה". עותיות כמו משחקממש", עבורםמשמעותיות 

 תלמידו . מתרכזים המנגנונים הבסיסיים של התפתחות תרבותית והתפקידיםבמשחק החיקוי

. עת משחק החיקוי היא חיוניתפ שבהם השמציין כמה תחומים, אלקונין, של ויגוטסקי

  משחק , ענתוטל

  ; לרכוש וויסות עצמימאפשר לו, ע על המוטיבציה של הילדמשפי -



 יכולת קבלת זוויות ראייה של –" צנטרליזציה קוגניטיבית-דה"מאפשר  -

 ;אנשים אחרים

 מה –ההבחנה בין משמעות לבין הצורה הפיזית ,  דימויים מנטאלייםמפתח -

 ;שהכרחי עבור פיתוח אוריינות

 .קדם התנהגות מכוונת ומודעתמ -

  

בזמננו חשוב מאוד להזכיר את התפקיד המרכזי של משחק החיקוי בהתפתחות הקוגניטיבית 

  הרי .של הילד והשפעתו החיובית על הקנית המיומנויות החיוניות עבור פיתוח האוריינות

 תאפשר מהסוג הזהתמיכה במשחקים . ן חובההנטייה כעת היא להמעיט במשחקים אפילו בג

מה שחשוב הרבה יותר מאשר הוספת , קוגניטיביות ולשוניות, פיתוח מיומנויות חברתיות

  .חומרי אוריינות חדשים

  

. ויגוטסקי מציין כי התהליכים המוקדמים של פיתוח שפה כתובה כרוכים במשחק ובציור

. אסוציאציה בין סימן לבין משמעותובמהלך שני הפעילויות הללו ילדים לומדים את ה

סימבולי מביא את הילד להבנת האופי הסימבולי של מילים והיחס בין מילים לבין המשחק ה

ויגוטסקי טען כי ציורים . ציור נותן לילד אפשרות להביע סיפור או מסר. אובייקטים

  . אלייותר שיח מאשר סימן ויזו,  שהם מהווים סיפור גראפי, לשיחםמוקדמים קשורי

דת ימיש לזכור כי גם לאחר ל; לו מהווים שלב ראשון בלימודי הכתיבהים ארציו, לכן

ם הזמן תלות זאת ע; פה- תלויה בשיח בעל, כמו גם הקריאה, הכתיבה המוקדמת, אותיותה

  . הולכת ונחלשת

  

ויגוטסקי הדגיש כי יש לארגן את הלימוד בצורה , בהתייחס למתודות של לימודי אוריינות

לימודי כתיבה הופכים להיות , בהיעדר משחק וציור יזום.  שהוא יספק את צורך הילדיםכזו 

 לבוא ה פיתוח טכניקה של כתיבה עלול.לימודי מיומנות של כתיבת אותיות ולא לימודי שפה

  .  ככלי לקומוניקציה והבעה עצמיתהשפהעל חשבון האופי התרבותי  של 

אך לימודים אלה אמורים , די האוריינות בגיל הרךויגוטסקי תמך בהתחלת לימו, יחד עם זאת

לא בטכניקה של , להתמקד באופי הקומוניקטיבי והאינסטרומנטאלי של השפה הכתובה

ויגוטסקי ראה את החשיבות של לימוד כתיבה מוקדמת לא בהכנת הילד ללימודים . יצירתה

פיתוח , גבוהותפורמאליים בבית הספר אלא בהקשר הרחב של פיתוח פונקציות מנטאליות 

 יותר הפיתוח התנהגות מכוונת ומודעת חשוב. רגשי וחברתי, ויסות עצמי בתחום קוגניטיבי

  . מאשר יצירת מיומנויות טכניות

יש לזכור גם כי ויגוטסקי מציין כי תחילת לימודי האוריינות אינה מתרחשת עם בשלות של 

הלימוד , תחומים אחריםבפי שקורה גם כ; שם כך אלא לפני כןהפונקציות הדרושות ל



אך , רק הופיעומתרחש באזור ההתפתחות הקרובה ומכוון לפיתוח מלא של הפונקציות ש

  .טרם התפתחו


