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  שיווי משקל

לכל בן אדם יש מערכת שיווי משקל שעוזרת לו הילדים ילמדו ש מטרת הפעילות:

 שאר יציב.ילה

 אביזרים:

 2  ,דורי קלקר קטניםכ 2כפיות 

 2 ספרים 

 נספח פרפרים 

 טושים, מדבקות 

 פלסטלינה 

 הלך הפעילות:מ

היא המערכת שמספקת לגוף האדם  מערכת שיווי המשקלהסבר על התופעה: 

מידע בנוגע למיקומו ולתנועת גופו. איברי המערכת פרושים כך שיוכלו למדוד 

תנועות בכיוונים שונים, והם מספקים למוח מידע על תנועת הגוף והראש, ועל 

מיקומו של הגוף. המערכת אחראית על הפעלת רפלקסים שמטרתם לשמור על 

 זמן תנועה.שיווי המשקל ומיקוד הראייה ב

כאשר בנוזל ובו שערות.  המלא מערכת שיווי המשקל ממוקמת ליד האוזן הפנימית

בכיוון ההפוך וגורם לשערות שבו להתכופף וזה עוזר לשמור  הראש נע גם הנוזל נע

 על יציבות הגוף ושיווי המשקל.

 נסביר לילדים בקצרה על התופעה ולאחר מכן נפתח בניסוי הראשון:

לפי הקווים של  בקו ישרבוחרים ילד מהקבוצה ומבקשים ממנו שיצעד  :1ניסוי 

לאחר מכן, מסובבים אותו במשך כמה שניות ואז הוא עושה את זה פעם  פה .צ הר

שואלים אותו האם משהו השתנה? האם היה לו יותר קשה ללכת על הקו  –נוספת 

הישר בלי לסטות לצדדים? ושואלים את הקבוצה והילד למה הם חושבים שזה 

זז מצד לצד וכבר לא מצליח לייצב  שבזמן הסיבובים הנוזלהוא  ההסבר לכך קרה.

 את הגוף וגורם לחוסר שיווי משקל .
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, שניות 5ו לעמוד על רגל אחת למשך בוחרים ילד מהקבוצה ומבקשים ממנ :2ניסוי 

. לדלת\הרגל והכתף שלו צמודים לקיראחר כך, הוא צריך לעמוד צמוד לדלת כך ש 

. שניות 5( למשך ירהרגל שלא צמודה לק) מבקשים ממנו לעמוד על רגל אחת

כאשר מרימים רגל אחת הגוף מטה ש  הוא ההסבר לכך התוצאה: הילד לא יצליח.

את עצמו קצת כדי לייצור איזון ושיווי משקל. אבל כאשר נצמדים לקיר, לא 

 נופלים. -מאפשרים לגוף להטות את עצמו ולשמור על שיווי משקל ולכן

בוחרים שני ילדים ושמים להם בפה כפית עם כדור קלקר.  משחק כפית עם קלקר:

עושים תחרות בין שניהם מי מצליח לשמור על שיווי המשקל של הקלקר במהלך 

 מקצה אחד לקצה שני. הליכה

תחרות בין שני ילדים מי מצליח להחזיק ספר על הראש משחק ספר על הראש: 

 הכי הרבה זמן.

ילדים ומחלקים אותם לשני זוגות. כל  הבוחרים ארבע משחק שיווי משקל בזוגות:

זוג צריך לשבת על הרצפה גב אל גב ומשלבים ידיים אחד עם השני. עושים תחרות 

איזה זוג יצליח למצוא הכי מהר את האיזון ולעמוד הכי מהר על  –בין הזוגות 

 הרגליים.

 :יצירה

 דו'.ם, מדבקות וכפרפרי בריסטול בעזרת טושים, צבעי 2מקשטים -

מועכים את כדורי הפלסטלינה  עיגולי פלסטלינה בגודל גולה בערך. 2יוצרים -

 העליונות של אחד הפרפרים.מאחורי הכנפיים 

של הפרפר הראשון )מעל הפלסטלינה( מדביקים את הפרפר השני על ה"גב" -

 שקוף. בעזרת דבק

ת שיווי המשקל שנוצר אותו בעזרומנענעים את ראש הפרפר על האצבע  מניחים-

 מהפלסטלינה.

ע"י הוספת הפלסטלינה שינינו את מרכז הכובד של הפרפר וקירבנו  ליצירה:הסבר 

 אותה לאצבע שלנו, בצורה כזו יותר קל לאזן אותו עליה.

http://clalipluse.goop.co.il/Web/?PageType=0&n=1&ItemID=203095  

http://clalipluse.goop.co.il/Web/?PageType=0&n=1&ItemID=203095
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יום.  -בפעילות למדנו על שיווי משקל, דבר המוכר לנו מחיי היום סיכום הפעילות:

פה הבנו למה חשוב שיהיה איזון ושיווי משקל, עשינו ניסויים ואפילו יצירה י

  להמחשת שיווי המשקל.
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