
 אוניברסיטאי רפואימרכז , סורוקה

 

 לפיזיותרפיההשירות 

 המכון להתפתחות הילד

לקבוצת  תרגילים 

 מוטוריקה גסה

 כ"ט, 9.11.20: עדכון אחרון



 הליכה על קצות אצבעות

 והליכה על עקבים

  התרגילתיאור 

 הולכים באיטיות על קצות האצבעות ועל העקבים  

 .צעדים ברצף 20-כ

 

   מטרת התרגיל  

 תנועה  משקל בזמן של שווי תרגול •

 .חיזוק שרירים•

 

 יש להקפיד    

 .ומדויקתאיטית על הליכה 

 

 משחק  

 ,  בביתהליכה לאורך מסדרון או מנקודה לנקודה 

 .המרחק בהדרגהלהגדיל את ומנסים 



 דוב הליכת 

  התרגילתיאור 

 /הידיים והרגלייםהולכים תוך נשיאת משקל על כפות 

 

   מטרת התרגיל  

 .חיזוק חגורת הכתפיים

 

    על  יש להקפיד 

 נשיאת משקל על כפות הידיים מבלי שיתנתקו  •

 מהרצפה זמנית בו 

 .ברכיים באוויר•

 

 משחק  

 .מבלי שהכרית תיפול, התרגיל עם כרית קטנה על הגבביצוע 

 



 השולחן  תרגיל 

 התרגילתיאור 

 הגפיים   4את האגן תוך נשיאת משקל על מרימים 

 .מקביל לרצפהכשהגב 

 

 התרגיל  מטרת 

 ליבה חיזוק שרירי •

 הכתפיים  חיזוק חגורת •

 .שיפור כוח וסיבולת•

 

  על  יש להקפיד 

 הגב  אגן מאוזן וגבוה בקו אחד עם •

 קדימה  פונות הידיים כפות •

 לתקרה בטן פונה •

 (.צוואר פעיל)ראש לפנים •

 

   משחק  

 .שיפלומבלי " השולחן"שונים על מניחים חפצים , 10במניה עד 

 



 סגור   –פתח קפיצות 

 התרגילתיאור 

 .וחוזר חלילהלרגלים צמודות לפיסוק ולאחר מכן קופצים קופצים 

 

 התרגיל  מטרת 

 הקואורדינציה  שיפור •

 .ניתוק מהקרקע במנחים שונים•

 

 על   להקפיד 

 למנח קפיצה ברצף ממנח •

נפתחות לצדדים בפיסוק ונצמדות  )הידיים מלוות את התנועה •

 (  לגוף כשהרגליים נצמדות

 

 משחק  

 .קפיצות ברצף 10מניה של 



 (ציפית)קפיצה בשק 

 התרגילתיאור 

שק  כשהן מוכנסות בתוך ,  יחדקופצים בשתי הרגלים צמודות 

 .קפיצות ברצף 15-כ –או ציפית 

 

 התרגיל  מטרת 

 התקדמות  קפיצות ברצף תוך כדי •

 .יציבות שרירי ליבה•

 

 יש להקפיד  

 .קטנות ולא צעדיםעל קפיצות 

 

 משחק  

 .אח או חברמרוץ שליחים או תחרות עם 



 משחק עם בלון
 התרגילתיאור 

  –בלון כלפי מעלה מבלי שיגע ברצפה הדיפת 

 .פעמים 15-כ

 

   מטרת התרגיל  

 הזריזות שיפור •

 .יד-ותיאום עיןהקואורדינציה שיפור •

 

  על  יש להקפיד 

 ברצפה שהבלון לא יגע •

 .שלא מחזיקים את הבלון•

   משחק  

מצליח להתמיד אחרון  מי  -אח או חבר משחק עם •

 .מבלי שהבלון יגע ברצפה

 אינו נוגע ברצפה שהבלון הזמן מדידת •

לכפות  שהוא מגיע מניית הנגיעות בבלון בכל פעם •

 .הידיים

 

 



 סיני  כדורגל 

 התרגילתיאור 

עמידה בפיסוק ומבלי  תוך , לשניבכדור מאחד התמסרות 

 .הרגלייםלאפשר לכדור להיכנס בין 

  

 התרגילמטרת 

 .ומהירות תגובהשיפור הזריזות 

 

 יש להקפיד על  

 המשחק  עמידה בפיסוק כל זמן •

 .הדיפת הכדור בכפות ידיים פתוחות מבלי לתפוס אותו•

 

   משחק  

 .או חבריםמשחק במעגל עם בני משפחה 

 

 

 

 

 



 התמסרות בכדור  

 שוניםבמנחים 

 התרגילתיאור 

 .בכדור במנחים שוניםמתמסרים 

 

  מטרת המשחק  

 :  שיפור מיומנויות כדור ב•

 .רגל-עמידת ברכיים ועמידת ברך, עמידה

 ליבה  חיזוק •

 סטטי  שיפור שיווי משקל •

 .תחתונותהגפיים חיזוק •

 

  על  יש להקפיד 

 גבוה  אגן •

 .רצף•

 

 משחק   

 .יפולתפיסות ומסירות מבלי שהכדור  10

 

 

 

 

 

 



 שיווי משקל עם בקבוק מים

 התרגילתיאור 

  השניההרגל כשכף רגל אחת מונחת על הרצפה וכף עומדים 

 .מונחת על בקבוק ומגלגלים את הבקבוק קדימה ואחורה

 

   התרגיל  מטרת 

 .ודינמישיפור מיומנויות שיווי משקל סטטי 

 

  על  יש להקפיד 

 זקוף  גוף •

 .להחליף בין הרגליים ולתרגל את שתיהן באותה מידה•

 

 משחק   

 .גלגולים קדימה ואחורה בכל רגל 10למנות 

 


