
 אוניברסיטאי רפואימרכז , סורוקה

 

 לפיזיותרפיההשירות 

 המכון להתפתחות הילד

תרגילים  

 לתינוקות

 כ"ט, 9.11.20: עדכון אחרון



 העמדה על שש

 מטרת התרגיל

להכין למנח זה המהווה נקודת מוצא לזחילה •

 והתיישבותגבוהה 

 .וברכייםמשקל על ידיים נשיאת •

 

 יש להקפיד על  

 הכתפייםידי התינוק מתחת לחגורת •

 הידיים כרוחב הכתפייםבסיס •

 מונחות מתחת לאגןהברכיים •

 .בהתאם לצורךידי ההורה מייצבות את האגן •

 

   משחק  

 לנדנד קלות לפנים ולאחור ומצד לצד•

 ,זוכשהתינוק יציב בתנוחה •

 .חפץלעודד הושטת יד לעבר ניתן 



 ישיבה על כדור

 מטרת התרגיל

 הגושרירי שליטה של •

 תגובות שיווי משקל בישיבה•

 .הרגלייםנשיאת משקל על כפות •

 

  על  יש להקפיד 

 מונחות על המשטחהרגליים כפות •

 דורש  הדבר  –שאוחזים בילד נמוך יותר ככול •

 קשה יותרעבודה 

 .ולאחורלגלגל בקלות את הכדור לצדדים וכן לפנים •

 

   משחק  

 חפצים בידיולעודד החזקת •

לפנים ולעודד התכופפות הרצפה חפץ על להניח •

 .והזדקפות



 הושטת יד לחפץ

 מטרת התרגיל

 הושטת יד לעבר חפץ בחלל•

 נשיאת משקל על היד הנגדית•

 .משקלהעברת משקל אל הצד הנושא •

 

  על  יש להקפיד 

 הושטה בגובה הכתף של היד המושטת•

 .לסירוגיןהושטה לשתי הידיים •

 

   משחק  

 .אחתהושטת חפצים הניתנים לאחיזה ביד •



 בזחילהמכשולים מעבר 

 מטרת התרגיל

 עידוד התרוממות כנגד כוח הכובד בזחילה•

 .במרחבתכנון תנועה •

 

 יש להקפיד

 .מידיאינו גבוה שהמכשול 

 

 

   משחק  

 ,  או מעבר לוהמכשול להניח משחק על 

 .במרחבלעודד את התנועה כדי 



 ישיבה צידית
   מטרת התרגיל  

 תנוחת מעבר מישיבה ליציאה לזחילה או להיפך  •

 נשיאת משקל על יד אחת  •

בין גפיים עליונות  , הפרדה בין גו עליון לאגן•

 לתחתונות ובין שתי הידיים ושתי הרגליים  

 (.כל יד וכל רגל מבצעות תנועה אחרת)

 

  יש להקפיד    

 .הכיווניםלשני על תרגול 

 

   משחק

 הושטת משחק לעבר היד המורמת•

 על הבטן  לשכיבה , זומתנוחה עידוד ליציאה •

 לזחילהאו 

 



 זחילה במדרגות

   מטרת התרגיל  

 בין גפיים עליונות לתחתונותתנועה •

 נשיאת משקל על כפות ידיים וכפות רגליים•

 .קואורדינציה•

 

   יש להקפיד

 .בטיחות על

 

    משחק

 צעצוע על אחת המדרגות  להניח 

 .טיפוס לעברוולעודד 

 



 לגבמהבטן היפוך 

 מטרת התרגיל

 .הגבמשכיבה על הבטן לשכיבה על מעבר 

 

 

 על  יש להקפיד 

הכנסת היד בכיוון ההיפוך מתחת לבית  •

 החזה

 .הכיווניםלשני של היפוך עידוד •



 לבטןמהגב היפוך 

 מטרת התרגיל

 מעבר משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן

 

 עליש להקפיד 

 עידוד התנועה דרך הרגליים•

 ,  אינו מוציא את היד מתחת לבית החזהכאשר התינוק •

 לצד הנגדיהמשקל לסייע באמצעות העברת יש 

 .הצדדיםלבצע לשני •

 

 משחק

 .מעודדים את ההיפוךלהניח צעצוע בכיוון שאליו •

 



 ישיבה גבוהה

 התרגיל  מטרת 

 גו  שליטת •

 בישיבה  משקל שווי  •

 .נשיאת משקל על כפות הרגליים•

  על  יש להקפיד 

 אגן מאוזן•

 כפות רגליים מונחות על הרצפה•

 .האגןפיסוק ירכיים ברוחב •

 משחק  

  בשתי ידיים  משחק •

הושטת חפצים מכיוונים שונים לתרגול תגובות  •

 של שווי משקל  

 –הנחת משחק על הרצפה ועידוד הרמתו •

 .מעודד נשיאת משקל על כפות רגליים



 של חגורת הכתפיים  חיזוק 

 מטרת התרגיל

 צוואר וידיים    , גב זוקפי: שריריםחיזוק •

 .נשיאת משקל על כפות ידיים•

 

 על להקפידיש 

 לירך המבוגרמעבר חגורת כתפיים ובית חזה עליון  •

 לתמוך ולייצב את האגן•

 ,  שהתינוק רחוק יותר מירך המבוגרככול  •

 .עולההקושי של התרגיל רמת 

 משחק

 בשלב ראשון  •

 בצעצוע שמונח על הרצפה בגובה  התבוננות 

 של התינוקהעיניים 

 בהמשך  •

כשהיד  , הכתףיד אחת לחפץ בגובה עידוד להושטת 

 .משקלנושאת השנייה 



 תרגיל המריצה

 מטרת התרגיל

 חיזוק חגורת כתפיים•

 שרירי בטן ושרירי הגב –חיזוק שרירי גו •

 

 להקפיד על

 מתן תמיכה באגן•

 יתר של מרפקי התינוקמיישור להימנע •

 מקבילה לרצפההבטן   –משקיעה של הבטן להימנע •

 

 

 משחק

 תנוחה קשה למשחק•

ניתן לגלגל כדור ביד אחת או  , מצליחבמידה והילד •

 .השנייה נושאת משקללהושיט חפץ ליד אחת כשהיד 



 עמידת ברכיים

   מטרת התרגיל  

 הכבידהבתנוחה גבוהה כנגד כוח משחק •

 גו ואגןשל שרירי חיזוק •

 .כתפייםחיזוק חגורת •

 

 

  על  יש להקפיד 

 גבוהאגן •

 לא ישב על כפות רגליוהילד •

 .לסירוגיןלעודד משחק בכל יד •

 

 

 :משחק 

משחק על משטח התמיכה ולעודד  להניח •

 השנייהעל יד אחת ומשחק ביד הישענות 

 –שונים להושיט צעצוע מכיוונים ובגבהים •

 .אחרתפעם ליד כל 

 

 



 עמידה עם תמיכת ידיים

 התרגיל  מטרת 

 תחתונות  חיזוק שרירי גפיים •

 .צידיתתמיכה ולהליכה  הכנה לעמידה ללא •

 

 יש להקפיד על  

יתכופף  הילד ,נמוך מידי כאשר השולחן : גובה השולחן •

 .לשחקעליו יקשה גבוה מידי שולחן . לפנים

 השולחן  עם פלג גוף עליון על מהישענות להימנע •

.   דקות ברצף 10 - 5רצוי שהילד יעמוד לפרקי זמן של •

 .דקות 60 - 30הוא עמידה מומלץ במשך היום משך 

 

   משחק  

להניח צעצוע על השולחן ולעודד משחק ביד אחת •

 השולחן  נשענת על השנייה כשהיד 

להניח משחק במרחק קטן מהילד ולעודד הליכה  •

 .הכיווניםלשני  צידית

 

 

 

 

 



 משחק ידיים בקו אמצע

  מטרת המשחק  

 הגוף  הושטת ידיים ואחיזה בצעצוע המונח במרכז •

 .ידייםהכנה לאחיזת בקבוק בשתי •

 

 להקפיד  

 .בקו אמצעראש  על

 

   משחק  

 העיניים  את הצעצוע על בית החזה של התינוק בגובה להניח •

 .יחסימומלץ צעצוע רך וגדול באופן •

 

 

 

 

 

 



 תנוחת משחק

 :מטרת התנוחה 

 אמצע  ראש בקו : סימטרית תנוחה •

  תמוך על רגלי ההורה  וגו 

 .יצירת קשר עין ותקשורת בין התינוק להורה•

 

  על  יש להקפיד 

 אמצעראש בקו •

 .אסופות למרכזידיים •

 

   משחק  

 ההורה  עיניים אחר למיקוד ולמעקב עידוד •

 .ברגלשפשוף יד ביד ורגל •

 

 



 שכיבה על הבטן

   מטרת התרגיל  

 חיזוק שרירי הצוואר•

 הכתפייםחיזוק חגורת •

 .הגוחיזוק שרירי •

 

  על  יש להקפיד 

 מרפקים מתחת לחגורת הכתפיים•

להשכיב מספר רב של פעמים ביום על הבטן  •

 - זמן קצרים לפרקי , (פעמים 10 – 8)

 .מתסכולדקות בכל פעם כדי להימנע  5 - 3

 

 משחק  

 בצעצוע או בספרהתבוננות •

 הושטת יד לעבר צעצוע•

 .הצדדיםמעקב עיניים וראש לשני •



 שכיבה על הבטן  

 תמיכה לבית החזהעם 

   מטרת התרגיל  

גו וחגורת כתפיים בילדים  , חיזוק שרירי צוואר•

 המתקשים בשכיבה על הבטן

 

  על  יש להקפיד 

מתחת לבית חזה עליון  שהתמיכה שתהיה •

 התינוק  ומתחת לבתי השחי של 

 המשטח  מונחות על הידיים •

להשכיבו  מומלץ , אם התינוק בוכה מיד ומתנגד •

  5 - 3קצרים של  פעמים ביום לפרקי זמן  10 - 8

 .דקות בכל פעם

 

   משחק  

 בצעצוע או בספרהתבוננות •

 הושטת יד לעבר צעצוע•

 .הצדדיםהפניית עיניים וראש לשני •



 שכיבה על הצד

 :מטרת התנוחה 

 הידיים והרגליים, עידוד קו אמצע של ראש•

 לפה יד להכנסת עידוד •

 ליד של יד לפעילות עידוד •

 הגב איזון בין שרירי הבטן לשרירי •

 .מודעות תחושתית לשני צידי בגוף•
 

 יש להקפיד    

 על שני הצדדיםעל השכבה 

 

 

   משחק  

 התינוקהתבוננות בצעצוע המונח בקו העיניים של •

 .החזקת צעצוע בין שתי הידיים•

 


