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 גוףהיבטי הבמעוגנת הלמידה 

 הגדרה

י למידה כרולצ ףמשים באופן מודע בגותכי תלמידים שמש ,נשענת על ההנחההיא גישה ה ףלמידה מעוגנת גו

חוקרי לומדים ליד השולחן או מול מסך המחשב. המאשר תלמידים הנלמדים בתכנים מעורבים יותר 

למידה בין קשר הסביבת הלמידה. ביים, רגשיים וחברתיים זלכלול היבטים פי חשוב קוגניציה סבורים, כי

הילד מעורבות סנסורית בסביבה מאפשרת למידה באמצעות משוב תמידי ש כאשרבילדות, כבר נצפה לגוף 

 מקבל מהמגע עם הסביבה החיצונית. 

 

 מעורבים בתפיסת למידה מעוגנת גוף:אחדים ה מאפייניםיע על בניתן להצ

 .ביחד במהלך הלמידהגוף ושכל פועלים . 1

 .קשר בין תנועות למושגיםקיים . 2

 .זמנית-פעילות מתרחשות בוהחשיבה וה. 3

 .אמנותלמדע קיימת השפעה הדדית בין . 4

 .בתהליכים קוגניטיביים ערבוב בין מציאות לדמיוןקיים . 5

 

ילדים: האופייניות לטבעיות הלמידה הנטיות בסיס על הפרקטיקה הפדגוגית של למידה מעוגנת גוף נבנית 

שגורמות למגוון החוויות  ,הבעהויצירה שילוב בין תוצאה של  איצירתיות והבעה. הקוגניציה הממוצבת הי

 ,ר פעילויות יצירתיותש, כאתפיסתיר לרכוש ידע שדחף יצירה מניע את הפעילות ומאפ הסנסוריות והרגשיות.

ת סמאשר פעילות אקדמית. הכנ בלמידה יותר את התלמידים מערבות ,צורך בהבעה עצמיתהמבוססות על ה

חוויות לביטוי מאפשרים ה ,למקומות ניסוי וגילוי ספרהבתי  הופכת את תכנית הלימודיםאמנות לתוך 

למידה מעוגנת גוף כשימוש מודע בחוויות יצירתיות  תאר. בהתאם לכך, ניתן לאישיות של התלמידיםה

 הקניית הידע.מעורבות פעילה של התלמידים לקידום בו

 

 שילובים

שהן  ,מעורבות בסביבהלמתודות של למידה באמצעות עשייה ולמעוגנת גוף קשורה באופן הדוק  הלמיד

עשייה ו ות של אינטראקציהבחשיהש על גדהללו שמות הגישות  כלרכיבים משמעותיים של למידה התנסותית. 

ייחודיות של למידה מעוגנת גוף באה לידי ביטוי ה .ת למידה כוללתילהעניק לתלמידים חווי וחותרותניסויית 

. גם רכיבים של יםיצירתיהו יםיזפיה, יםשיגרהמההיבט הקוגניטיבי להיבטים מוקד הפעילות של מעבר ב

 חק תפקידים( עשויים לקדם למידה מעוגנת גוף.שת המשחוק )כמו מיפדגוגי

 

 למידה מעוגנת גוף:בגישה של הכלולים זרמים עיקריים  שלושהצביע על הניתן ל

ית להשגת יעדי זתפיסה זו מתמקדת בקידום חוויות משותפות של מעורבות פי :חינוך פיזי בבתי הספר. 1

לדוגמה, דגם  תוח מיומנויות באמצעות פעילות ספורטיבית.יהלמידה ובניית קשר בין למידה בכיתה לפ

"Better Movers and Thinkers שפותח בסקוטלנד, נשען על למידה מעוגנת גוף בהתייחסות לפיתוח ,"

 תפקודים ניהוליים לשיפור של מכלול רכיבים כמו: 

 

___________________________________________________________________________ 
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  .מוטיבציה, הערכה עצמית, ביטחון עצמי, חוסן מאפיינים אישיים:א. 

 .פתרון בעיות, מיקוד וריכוז, קבלת החלטות, יצירתיות חשיבה:מיומנויות  ב.

 .הסעדינה וגאיזון ופיקוח, קואורדינציה, ריתמוס ותזמון, מוטוריקה  תנועתית,מודעות  ת:ויזת פייומיומנוג. 

 .כושר עמידה, מהירות, יציבות וחוזק, גמישות י:זר פיכושד. 

במעורבות,  עלייהאמנות קשור לכולל כי חינוך  ,ראיםמחקרים מ :חינוך לאמנות וחינוך כולל אמנות. ה

התמדה של התלמידים, מקדם יצירתיות, מיומנויות מוטוריות עדינות, ביטחון עצמי, מיומנויות במוטיבציה וב

, בתחומים כמו תיאטרון, מוזיקה, בהוראהחשיבה ביקורתית. אינטגרציה של אמנות וחשיבה מסדר גבוה 

 בקרב התלמידים.  יצירתיות תמקדמ ופלסטיות, יות ויזואליותומחול, אמנ

יים. למידה זהתפיסה נמצאת התעסקות עם חומר ובניית מוצרים פיבמוקד  :)"מייקרים"( חינוך ליצרנות ו.

 כדיוון ניסויים עם חומרים שונים גבהם תלמידים יכולים לערוך מש ,מקומות יצירהבמתרחשת במעבדות ו

שורה ללמידה לעומק, מקדמת קיים ז. פעילות ניסויית עם חומרים פישלמות מערכות, מגנונים ולבנות כלים

 כולת של פתרון בעיות יצירתי.וי תלמידים במדע ומפתחת מיומנויות מדעיותהאת התעניינות 

 

 התמצאות

למידה מעוגנת  השפעתה שלהוראה חדשות.  פרקטיקותפיתוח לדה מעוגנת גוף פותחת אפשרות לחדשנות וילמ

 ה שלאו מוטמעת בלמיד דנשארת כתחום נפרהאם היא , תכנית הלימודיםנכללת בבמידה שהיא  הוף תלויג

 אמנותלהוראת חינוך גופני או ללא קשר ללכיתה רגילה,  מחול הוראתאחרים. למשל, הכנסת מגוון נושאים 

 י מתמטיקהאך מצד שני, יש הוכחות שהיא מקדמת לימוד ,מהווה אתגר רציני למוריםפעולה זו מצד אחד,  -

עם  ,מתמטיקה , כמוופשטיםתחומים אקדמיים מ ם שלמשלבות לימודיהניות כפותחו ת ,לאחרונה ואכן,

 מחול,לימודי שילבה בין לימודי גיאומטריה ל ,בית ספר יסודיבלילדים האלה,  . אחת התכניותמחול ילימוד

את  היו מטמיעיםבתוכם ש ליצור ריקודיםובקבוצות במשך כחודש  היו אמורים לעבודתלמידים השר כא

טכניקות ריקוד  באמצעותאומטריות יתלמידים נדרשו להציג מגוון צורות גה אומטריים.יהמושגים הג

הערכת הפעילות כללה הערכה עצמית, הערכה על ידי עמיתים והערכה על ידי המורים על פי  .מוגדרות

 של המחול.אלה מתמטיים ואת הרכיבים הברורים שבחנו בנפרד את  קריטריונים

 

 תוכן

ישות, אימוץ זוויות גנות, ררלמידה מעוגנת גוף עשויה להתאים היטב לפיתוח מיומנויות יצירתיות, כמו סק

קוגניטיביות -וגם לקדם מיומנויות ניהוליות ומטה ,ה מרובות, נטילת סיכונים וחשיבה מטפוריתיראי

באמצעים אמנותיים מתאימה לפיתוח מיומנויות למידה מעוגנת גוף כמו כן,  שגים לימודיים.ימביאות להה

ם ולפתח יכולות ויסות רגשי, הרגשיות. למשל, ריקוד עשוי לסייע ללומדים להיות מודעים לרגשותי-חברתיות

ים חיוביים. רקש טפחאישיות, להראות אמפתיה ול-ובעיות בין יםליקטלהתמודד באופן מוצלח עם קונפ

טבע ומדעים מדויקים הניית מוצרים עשויה להשתלב בהוראת מדעי וב יםעם חומר עיסוקלמידה באמצעות 

 תחומיים.-ולקדם הקניית מיומנויות ותכנים בין

 

 הקשר

לסייע  שיכולמה  חלופיות,עשויה להביא לאימוץ מגוון רחב של פרקטיקות פדגוגיות  ףלמידה מעוגנת גו

ת ויזת פייונעדרי ביטחון עצמי. פעילו כאלה שחשים ניתוק אומוחלשות,  במיוחד לתלמידים מאוכלוסיות

להם להיות מעורבים יותר  ותבאופן חיובי על הרווחה הרגשית של התלמידים וגורמ ותמשפיע יותואמנות

ש מחשיבה מופשטת וידע דקלרטיבי גלמידה מעוגנת גוף מאפשרת להעביר את הדבנוסף לכך, . למידהב

 לסביבת למידה אינטגרטיבית יותר.
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 שינוי

 :יע על שלושה שלבים של יישום למידה מעוגנת גוף בבתי הספרבלהצניתן 

חינוך גופני מקצועות כמו מקצועות לימוד מדעיים לבין  מקשרים באמצעותן :בודדות פעילויות/חוויותא. 

. למידה מעוגנת בשיעורי בוטניקה להדגמה של תהליכי פוטוסינתזה( מחוללמשל, שימוש בוחינוך לאמנות )

מורים להיות התלמידים מעורבים בפעילות ניסויית אינטראקטיבית. על הבו ש ,השיעורמגוף מתרחשת בחלק 

 להעלות את יעילותן.כדי  ,כאלהשימוש בפרקטיקות מודעים יותר ל

יצירת שותפויות עם מומחים ואמנים מחוץ לבתי ספר במסגרת הסדנאות עשויה  :פרויקטים/סדנאותב. 

 ,תליצור מסלול חדש של למידת תכנים באמצעות למידה מעוגנת גוף. למשל, תכנית מדע אינטראקטיבי

 אוריות של קול, אור וחשמל. יתה לתלמידים את להסביר יכולה, פיזיקהו רמה, דמחולת בין משלבה

חינוך גופני,  שלשאינטגרציה מלאה  על אף :אינטגרציה של התעסקות עם חומר, יצירתיות וביטוי רגשיג. 

 מספרוגדל  ךהולתופעה חדשה, כיום  יאהוראת מקצועות בית ספריים הבמסגרת  חינוך ליצרנותאמנויות ו

  .ומפתחים כלים עבורהת אכזחינוכיים שמקדמים אינטגרציה המרכזים הספר והבתי 

 

 
 

 , לסיכום

ות בבאמצעות מעור הולמיד למידה מעוגנת גוף קשורה באופן הדוק לרעיון של למידה באמצעות עשייהא. 

 .על רגשות ואינטראקציה שדג השמותבסביבה, 

יש להצביע על בכל פעילות ניסויית ואקספרסיבית,  קיימיםלמידה מעוגנת גוף  רכיבים בודדים שלש על אףב. 

 חוויות מעוגנות גוף. יצירתלעיקריות הפלטפורמות ה כשלוש חינוך יצרניאמנות, חינוך גופני ו

כניות וסדנאות ת ;למידה מעוגנת גוף בבתי הספר: חוויות בודדות יישום גישת לשמסלולים  שלושהזוהו ג. 

 תכניות הלימודיםב יי והאמנותזאינטגרציה של החינוך הפי ייחודיים;ומחים או מורים לתחומים בהדרכת מ

 הספר.בבית  שלם הוראה של מקצועה תובפרקטיק


