
חלק  רבות.  יומיומיות  פעולות  ביצוע  לשם  זמנית  בו  ידינו  בשתי  אנו משתמשים 
ובעונה  בעת  זהה  פעילות  מבצעות  הידיים  שתי  ובהן  סימטריות  הן  מהפעילויות 
אחת.חלק אחר של הפעילויות הן א-סימטריות, בהן כל יד מבצעת תנועה אחרת 
בו זמנית. בפעילויות מסוג זה, יד אחת תהיה פעילה יותר ולכן מיומנת ויעילה יותר 

ותהפוך ליד הדומיננטית. היד השנייה תסייע לה, תתמוך ותייצב. 
ביצוע הפעולות הבאות יתרום לשיפור התיאום בין שתי הידיים ולחיזוק יד אחת כיד 

דומיננטית והיד השנייה כיד עזר.
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פעילויות א-סימטריותפעילויות סימטריות
	 זריקה ותפיסה של כדור 

- תחילה במרחק קצר 
ובהדרגה להגדיל אותו. 

כדאי להתנסות במשחק עם 
כדורים שונים

	 הברגת אום ובורג או פתיחה 
וסגירה של בקבוק באוויר

	 קיפולי נייר והידוקו 
)אוריגאמי(

	 קריעת ניירות
	 משחק בפלסטלינה )נחשים 
בעובי שונה, עיגולים וכדומה(

	 משחק “גוגו”
	 חיקוי תנוחות סימטריות )עם 

שתי ידיים בו-זמנית(
	 שימוש בכלי נגינה כגון: תוף, 

מצלתיים
	 סחיטת סמרטוט בשתי ידיים

	 טאטוא
	  לישת בצק עם מערוך/

באמצעות שתי ידיים

	 משחקי בנייה )לגו, סברס(
	 השחלות: חרוזים בגדלים שונים ובחוטים 
שונים )מנקי מקטרות, חוט ניילון, שרוך, 

חוטים בכרטיסיות מחוררות(
	 פתיחה והברגה של מכסי קופסאות 

המונחות על משטח
	 פעילויות מטבח )חיתוך, קילוף, ערבוב, 

מריחה, מזיגה, שטיפת כלים(
	 חידוד עיפרון

	 יצירת שרשראות ממהדקי נייר 
	 הפעלת מחורר ביד הדומיננטית כשהיד 

השנייה תומכת
	 גזירה במספריים

	 ציור עם שבלונות, סרגל וכדומה
	 שידוך עם שדכן

	 משחק »הך פטיש«
	 ציור 

	 הדבקות )דבק, מדביקונים(
	 משחק חץ וקשת

	 חיקוי תנוחות א-סימטריות 
	 משחק “קפיץ קוף”

ריפוי בעיסוק
דף הדרכה בנושא:

תיאום בין שתי הידיים



תיאום בין הידיים וצידי הגוף

	 תיאום בין שני צידי הגוף מאפשר תנועה מתוכננת ויעילה במרחב
	 בעיטות כדור למטרה

	 טיפוס על סולם, מדרגות
	  משחקים הדורשים קפיצות על שתי רגליים כמו: “הנחש בא”, “קלאס”, 

“ים-יבשה”, קפיצה בחבל
	 זחילה אינדיאנית – הילד מושך עצמו כאשר הוא שוכב על הבטן 

בעזרת הידיים בלבד. שתי הידיים יכולות למשוך בו זמנית או לסירוגין. 
ניתן לשלב דחיפת חפץ בעזרת הראש או הידיים תוך כדי זחילה

	 רכיבה על אופניים
	 שחייה

	 קליעה למטרה – זריקת כדורי נייר או כריות שעועית לתוך חישוק, 
 חבית, 

סל אשפה וכדומה
	 הליכות וקפיצות שונות, כגון: קפיצת צפרדע, הליכת עקב בצד אגודל, 

הליכת סרטן וכדומה

 המלצה: 
שילוב בחוג מוטורי מובנה בהתאם להעדפותיו של הילד

רעיונות נוספים:
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המשך:

תיאום בין שתי הידיים


