הוראת המחול כשפת-תנועה

מאת חרמונה לין

בעברדתי עם תלמידי כיתרת :ר'-ב ניסיתי דרכים רגישרת
שרנרת ,כשמטרה אחת משרתפת לכרלן  :לאפשר לכל פרט רפרט
לחררת את שמחת-ההבעה רהשליטה בתנרעה .רלאחר נסירנרת
רצרפים בכשלרנרת רהצלחרת ,יכרלתי לסכם לעצמי בבררר,
מתי הילדים נתפשים מיד לפעילרת רמתי תהיה הלמידה
כררח ,שיש לקבלר כמרכתב מבחרץ .מתי הלמידה היא
משמערתית רמערררת בילד חררייה ,המלררה ברצרן לפערל
רלהתמרדד עם האתגר .מתי ההתנסרת מחנכת רמאפשרת
רכישת הרגלי-עברדה-עצמית רקברצתית ,שיש בהם התפתחרת.
מתי התרגרל הגרפני הרא תנרעה הנחקרת על-ידי הילד
הלרמה באמצערת התרגרל החרזר ,עד לשליטה מרדעת  .מתי
ההתנסרת הרפכת להירת שלב המקנה ידע מצטבר לקראת
שימרש עצמי של כל פרט רפרט ,במרשגים רביכרלת ,לשם

מפעיל את התנרעה בפעילרת עצבית-שרירית .האתגר
שבמשימה מעררר את הרצרן להתמרדדרת חרזרת ,רההצלחה
בביצרע מלררה בחררייה רסיפרק ,המביאים להתנסרירת חרזררת
רנשנרת .כך ררכש המתנסה יכרלת תפקרדית מסרימת
באמצערת התרגרל המשכלל רמעשיר את יכרלתר הכללית
בתנרעה.

רכך גם בהרראת שפת-התנרעה :כדי להפרך את ההתנסרת
הלימרדית לתפקרד משמערתי ,נרכל לצאת מתרך התנרערת
הקשרררת בהתמרדדרת עם משימה ברררה רידרעה ,רלהרפכן
בהדרגה  -תרך חזררת של חקירה ,שכלרל ,מירן רארגרן -
לשפה של יכרלת-גרפנית רמרשגים ,המצטרפים למערכת
הגירנית ,שיש בה חרקים ראפשררירת של צררפים שרנים.

הבעה רתפקר.ד

מנסירנרתי ,שכללר נקרדרת-מרצא שרנרת )טכניקרת מחרל
מקרבלרת רגישרת שרנרת בהרראה( ,הגעתי למסקנה ברררה:

למידה

משמערתית,

המאפשרת

פעילרת

גרפנית

לשם כך נתרכז בתנרעת הגרף ללא מכשירי-עזר רנבסס את
הלמידה על פערלרת ידרערת רמרכררת בתפקרדים רבהקשרים
חדשים ,המזמנים ללרמד אתגר ,חררייה רתרצארת לימרדירת.

עשירה

רהניתנת להכררנה רלהתפתחרת ,מתאפשרת כאשר נקרדת-
המרצא נרבעת מהילה יכרלתר רמגבלרתיר .

על-כן בחרתי לבסס את ההתנסרת התנרעתית על חררירת
רמרשגים הידרעים לכל ילד מערלמר הפנימי ,מנסירן חייר

ההתנסרת תכררן את הלרמד לקראת שליטה מתפתחת בתנרערת
גרפר ביצירת מיבנים צררניים-הבעתיים .השליטה ,הנרבעת
מתרגרל חרזר המלררה בהבנה ,תאפשר בהדרגה ארגרן הגירני
של מרכיבי התנרעה רמירנם למרשגים המנרתקים מהמשימה
הראשרנית.

במשפחה ,בביה"ס רבחברה בה הרא חי .

גישה זר מתקשרת היטב לערבדת הירת התנרעה אמצעי
ראשרני להבעה רלהתפתחרת )בעיקר בגיל הרך( רמכשיר
הכרחי לתפקרד הירמירמי של כל פרט ,בהתאם לגילר

כך תתפתח בהדרגה ההפנמה של שפת-התנרעה ליכרלת
גרפנית-טכנית רהבעתית  -המאפשרת לכל פרט רפרט להנרת
ממהרת ההבעה המתחדשת ,כיחיד רכחלק מקברצה ,בהתאם
לאישירתר ריכרלתר.

רמטררתיר .

השאלה המרכזית היא :כיצד לצאת מתרך הילד אל למידת
תנרעתי-משמערתי,
כיצד לבחרר בנרשא
שפת-התברעה?
המאפשר חררייה רלמידה גם יחד? כיצד לאפשר התנסרת
תנרעתית  ,הכרללת התמרדדרת חרזרת רנשנית עם פתררן
בעירת בתנרעה ,כך שתפתח את השליטה ביכרלת  -הגרפנית

באמצערת שיעררים אלר יתנסה הלרמה בגרפר הרא ,תרך תיארם
עם עצמר אר חבריר ,בהבנה מחרדשת של מרשגים ,רגשרת
רתנרערת ,תרך צררף של למידה רמשחק יצירתי .התאמת
הדרישה הלימרדית לצרכי הילה תאפשר למררה להתייחס
אל הלרמד בארפן אינטגרטיבי )רגשי ,הכרתי ,חברתי
רתנרעתי( ,להעשירר רלחזקר .

תרך הפנמת מרשגי התנרעה רמרכיביה?

ה"אני" המתנרעע מרדע לתרצארת פערלתר ערד לפני שהרא
ירדע מה מניע את גרפר .כאשר מרטל עלינר להעביר כרס

בהרראת המחרל בגישה זר תשמש התנרעה כאמצעי רכמטרה
גם יח.ד כאמצעי חינרכי תקשררתי המאפשר פיתרח יכרלת-
גרפנית-הבעתית נשלטת כמטרה.

מלאה במים ,אנר פרעלים במישנה זהיררת רריכרז לשם ביצרע
מדריק של המשימה .חשיברת המעשה רהרצרן למןכשר
מתבטאים בתהליך תנרעתי ,רהקשר הנרצר בין העין למרח

בראשית הדרך תהיה ההבעה בתנרעה כרללנית ,ספרנטאנית
רמאד אישית  .רבהדרגה תתמקד ההרראה המכררנת במרכיבי-
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היסרד של התנרעה ,לשם פיתרח מתמקד של יכרלת המלררה
בהבנה רביצירת מושגים .רכל זאת תרך הדגשת הקשר בין
שכלול
להרגלי-למידה ומשמעת-עצמית ,לבין
החינרך
השליטה בהבעה בתנרעה .גם בשלבים המתקדמים ,בהם
ההוראה מתמקדת בשכלרל הפרטים רמושתתת על חרקי שפת-
התנרעה ,גם אז חשרב להדגיש את החקירה והגילרי-העצמי
הראשרני בלמידת החרמר החדש .כך יהיה הלרמד שרתף
להפעלתר בארפן משמעותי ,תרך הבנת שלבי התפתחרתר
העצמית רהאמצעים הדררשים לכך .כך יפתח כל פרט את
יכלתר בהבעה היצירתית מבלי להחניק את התפיסה ,החשיבה
רהשיפרט העצמאיים.

בדרך זר לא נרכל לבסס את הלמידה על האסכרלרת -
הקלאסית אר המרדרנית  -המכתיברת תשתית טכנית-סגנונית
כדיסציפלינה להרראת המחרל המקצרעי .הטכניקה הרקדנית-
מקצרעית נרעדה מלכתחילה לגדל רלפתח רקדן ,שירכל לענרת
על כל דרישרת הביצרע האמנרתי של הכרריארגרף  -מטרה
שאיננה מתאימה למסגרת הלימודית-חינרכית של ביה"ס
הכללי.
ראילר המחול היצירתי-חינרכי מתרכז בלרמד ובאישיותר,
רמאפשר לר התנסרת תנרעתית כרללנית .התנסרת שיש בה
חררייה

רהתמרדדרת

רהבעתירת

-

עם

אתגרים במשימרת שרנרת

-

טכנירת

תגרבה מידית ,חקירה
רמאפשרים
המילרליים הנרבעים מהגיהוץ יהיר:

רשכלרל.

המרשגים

תאור מצב הארביקט המתגהץ ,לפני תהליך הגיהוץ ,בזמן
הגיהרץ רבסרפר" :מקרמט" " /מגרהץ"; "בלי צררה מרגדרת"
"בעל צררה ברררה" ; "קצר" " /אררך".

/

תארר הפעילרת הגרפנית" :לקמט" " /לגהץ"; להחליק";
"להאריך" .הפרט המתנרעע ירכל לפערל בגרפר ,בהתאם
לתפיסתר את משמערת התפקר.ד רמכירן שהחרקים הקשררים
בהפעלת האוביקט הקרנקרטי תראמים את מבני-ה הגירן
הכלליים ,הרי שנרכל בדרך זר ליצרר מסגרת מכררנת להתנסות
תנרעתית ספרנטאנית רכרללנית.
כך ירכל כל פרט לפערל בגרפר ,מתרך גילרי עצמאי של
פתררנרת שרנים ,מבלי להכשל .כל התשרברת תהינה נכרנרת
רתא פשרנה פעילרת תנרעתית מגררנת במסגרת הנושא הנלמד
רנחקר.

באמצעות נושא "הגיהרץ" נרכל להתמקד איפרא ,בעיצרב-
הצררני של הארביקט המתגהץ ,לפני ,בזמן ראחרי הגיהרץ,
אר במילים אחררת :בעצם התהליך התנועתי הגררם לשינרי
של הגרף ,בתנרעה רבהבעה .

בתנרעת הגרף בצררפים שונים ,כיחיד רבקברצה.

שיכלול השליטה ביכולת"הגופנית
את ההתנסרת הלימרדית ,המפתחת שליטה רהבנה גרפני'ת,
נרכל לבסס על התנרעה הטבעית ,המשרתת כל פרט בארפן
בלתי מודע ,בחיי הירמירם .על המרשגים המילרליים הקשררים
בתפקרד התנרעתי רעקרונרת התנועה )הפיסיים(.

את התהליך הזה אפשר לחלק ,למשל ,לארבעה שלבים ,כאשר
בכל שלב יייתגהץ" חלק-גרף מסרים.
המתנסה יתמקד איפרא בנפרה בעיצרב-הצררני )לפני ,בזמן
ראחרי הגיהרץ( ,בארפן-התנרעה )כיררך הגיהוץ :מאין רלאן,
בכמרת הכרח המיועדת להחליק רלא "לקררע" את הארביקט
המתגהץ( ,בשלבי התהליך )ארבעה שלבים( ,רבהפרדה של
החלק המתגהץ מך הארביקט השלם.

ההתנסרת המפתחת יכרלת בשפת"התנרעה תהיה בראשיתה

כרלם יתנסר במקביל בהפעלת גרפם ,בהתאם לנרשא ,ריפתחר
שליטה בהבעה רבביצרע ,באמצעות תנרעת הגרף ,באפשררירת
שונרת .רבהדרגה יגלו את המרשגים הניתנים להפרדה מהנושא
הקרנקרטי והם :התהליך התנרעתי ,שיש לר התחלה ,אמצע
רסירם  .הפרדת הגוף כשלם לחלקים המתנרעעים .כיורן

למשל :תרגילים המיועדים להארכת השרירים.

התנרעה .איכרת התנרעה .הכרח המרשקע בתנרעה .משך הזמך

קרנקרטית ,בהירתה מברססת על הנחייה תפקרדית מפעילה,
הידועה כבר ללומד מהתנסרירת קרדמרת ,אך בדרישרת
חדשות.

מקרבל להרארת לתלמיד סדרת תנרערת מסרימרת ,המירעדרת
להארכת שריריר רלבסס את ההרראה על תנרעת המררה כדגם
לחיקוי.

הדררש לכל שלב בתהלי,ך אר לכל התהליך  .מגררן האפשררירת
הבלתי מרגבלרת למתן תשרברת שרנרת ,בהתאם לנרשא הירצר
מסגרת להתנסרת.
כך יפתחר ,בהדרגה ,שליטה גרברת בתנרעת הגרף במרחב,

אך אפשר ,כידרע ,ללכת בדרך שרנה ,תרך שימוש  .בהנחייה
המפעילה את הלרמד באמצערת מרשג מילרלי מרכר .למשל:
"לגהץ"· כך ההפעלה תתבסס על העברת פעילרת קרנקרטית
מרכרת אל הגרף המתנועע ,בתפיסה-עצמית ,במסגרת המטרה
המוכתבת.

בזמן

רבכרח,

בצררפים

הבעתיים

עצמאיים

רכך

ירכשר

גם

הרגלי למידה .לאחר התנסרירת חרזררת רנשנרת ב"גיהרץ"
ארביקטים בעלי עיצרב צררני שרנה ,אפשר לפתח את הנרשא
במסגרת הקברצה הקטנה )  (, 2-4כאשר כל פרט מרכיב עם
חבריו את הארביקט השלם" ,המתגהץ" ,המשתנה באמצעות
התנרעה רהעיצרב הגרפני-צררני.

המרשגים הקשררים בפערלת הגיהרץ  -בעצם ביצרע התהליך
רבתרצאה  -מתאימים גם לתפקוד הגרפני בתפיסה האישית,
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בדרך זר תשתלב ההתנסרת ,בהתאם לגיל רלידע ,עם התפיסה

המדגישה את היצירתירת כמטרה רכאמצעי ללמידה
משמערתית .הצררך למצרא תשרברת חדשרת לנרשא ,מאפשר

מפעיל לשפה בעלת הגירן פנימי רחרקים ,שפה המאפשרת
צררפים פשרטים רמררכבים .

ללרמד להשתמש בגרפר באפשררירת רברת רמגררנרת .בנסירנרת

הראשרניים נדגיש את הפעילרת הגרפנית כאמצעי הבעתי
בעיצרב הצררני.

אפשר לרמר ,שבכל שלב רשלב של הלמידה יש תהליך הכרלל
התמקדרירת בכיררן התפתחרת הגירני ,מהכלל אל הפרט ,רזאת
תרך הרחבת הפרט רשכלרלר על-ידי שיברצר בצררפים שרנים,
בתרגרל חרזר רנישנה .אך בניגרד לתרגרל הטכני-המקצרעי,
המירעד לבנית הכלי בהתאם למירמנרירת המרכתברת ,הרי
שבהרראת שפת-התנרעה בתפיסה כרללת ,המטרה מאחדת את
היכרלת האינטראיטיבית של התנרעה האישית עם חרקי
ההנעה הפיסיקאליים של הגרף המתנרעע .אצל המתקדמים
יש אפשררת לצמצם בהדרגה את השלב הכרללני ,להדגיש
את ההסתעפרת של הנרשא התנרעתי למרכיביר רלהתמקד
בארפן מרגדר גם בשכלרל השליטה הטכנית של גררם מסרים.
למשל :כפיפה רהארכה של הרגל ,תרך ארגרן מברקר של
חלקיה בהתאם למפרקים.
בכל שלבי-הלמידה חשרב להתבסס על שני התהליכים
המנרגדים :מהכלל אל הפרט רלהיפך .רזאת ,כדי לארגן את
התחרמים השרנים ,בביצרע רבהבנה ,מבלי לאבד את

הילד מטבער מגיב בשמחה על כל הזדמנרת המאפשרת לר
לנרע במרחב  .אם נשלב בהתנסרת הנחייה ,שיש בה שני
מרכיבים מנרגדים כמר "לנרע ולקפרא" לסררגין ,הרי שנאפשר
בכך פעילרת מכררנת המחריפה את חררית השליטה בתנרעה על"
ידי הדגשת הניגרד בין הקפיאה לתזרזה .ההתנסרת במתכרנת
זר מאפשרת לעסרק בשני המרכיבים היסרדיים של התנרעה :

(1

"לנרע"

-

כלרמר לפערל בספרנטאנירת תרך הנעת הגרף

בשטף ,באפשררירת שרנרת במרחב ,בזמן רבכרח.

" (2לקפרא"  -כלרמר ,להפסיק כל פעילרת תנרעתית רבכל
זאת להמשיך רלשלרט בגרף בתנרעתר המסרימת ,מתרך איזרן
עדין המאפשר חרסר תנרעה .

מתכרנת זר של "לנרע רלקפרא" לסררגין ,תאפשר ללרמד
לחקרר את יכרלתר התנרעתית בארפן כרללני .כך יתנסה ריכיר
ביכרלתר לנרע באפשררירת שרנרת ריפגרש בבעירת רמרשגים

הקשררים במהרת התנרעה .רזא·ת בהתנהגרת המאפשרת לכל

הכתה לפערל יחד במקביל ,מתרך זהיררת רבטחרן הדדי,
הארפיניים להתנסרת רללמידה בשיערר זה.

הספרנטאנירת רהיצירתירת.

שפת"התניעה

הרראת שפת-התנרעה  -בהתאם לתפיסה ארתה הסברתי
מברססת על עקררנרת התנרעה של הגרף האנרשי כ"מיבנה"
)קרנסטררקציה( מתנרעע רעל ה"אני" המפעיל רמניע את

-

כאשר ינרע בשטף ,יפעל תחילה מתרך ספרנטאנירת של תגרבה
ראשרנית ,המתמקדת בעצם הדרישה המרכתבת על-ידי
המתכרנת רשמירת כללי הזהיררת .בהדרגה תפתח ההנחייה
המכררנת של המררה את יכרלתר ,להעמיק רלהתמקד בחקירת
אפשררירת התנרעה ,במסגרת הנרשא הנלמ.ד תרך כדי כך יגלה
גם את יכרלתר לפתח משחק יצירתי המשנה רמגררן את התנרעה
השרטפת ראת העיצרב הצררני של צרררת גרפר בקפיאה.

המיבנה.

ההתנסרת תהפרך להתמרדדרת עצמית עם אפשררירת ההבעה

גרף-האדם ,כמערכת פתרחה,
ירצר

צרררת

איזרנים

רתנרערת

משתנים,

המביעה עצמה לכהרף עין,

בתנרעה ,כאשר ה"אני" המתנסה מעיז ירתר בחיפרש תשרברתיר

תרך

באמצערת גרפר .ראז יש מקרם להנחייה המתמקדת בפררק

באמצערת

המרתנים

האנרגיה

במיבנה

עצמר,

הזררמת,
בכרח

הכרבד

המתכרנת למרכיביה לשם הרחבת הידע רהיכרלת.

רביכרלת ההפעלה האישית המתפתחת.
במערכת המתפקדת נפגשים

כל המרכיבים של התנרעה:

דוגמאות לפיתוח מסתעף של
)בתפיסה כרללנית-ראשרנית(:

המתכונת "לנוע ולקפוא"

כרח ,מרחב רזמן ,בצררפים שרנים ,המתבטאים בצרררת מבנירת

בעלרת איזרנים רשטף משתנים .הגרף החי יכרל לתקן את
תנרעתר רלשכלל את יכרלתר הגרפנית על-ידי התנסרירת
החרזררת על עצמן רמתפתחרת לידע מצטבר .האדם מסרגל

להגיב על גרריים שרנים רלהגיע לאיזרן מחרדש רשרנה של

התמקדרת בסימני ההפעלה  :סימן-להנעה רסימן-לקפיא ה.
למשל :מחיאת כף אחת אר שתיים .שימרש בכלי-הקשה,
אר בלררי מרסיקלי .כך תתאפשר פעילרת משרתפת של
המתנסים ,בהכררנת המררה רשליטתר במתרחש.

מרכיבי התנרעה רזאת ,בהתאם לדרישה התפ קרדית המרכתבת.
בהרראת שפת-התנרעה נתבסס על יכרלת זר רנפתחה ,תרך כדי
התמקדרת במרכיבים הירצרים את השליטה בתנרעה .בהקנית
שפת-התנרעה נשאף לכך ,שכל פרט ירכל להתבטא בצררפים
שרנים ראישיים בהתאם לתפישתר העצמית את התפקרה מבלי
שיהיה מרגבל על-ידי מירמנרירת מרכתברת .בהדרגה יפתח
ריחקרר את מרכיבי שפת-התנרעה ,שיהפכר מאמצעי של גיררי

התמקדרת במבט ,כאמצעי לשליטה רזהיררת
לתקשררת.

-

רכאמצעי

הצעה לפיתרח נרשא ההתמקדרת במבט:

א" .לרארת כל מה שמסביבי רלא להתנגש") .לנרע רלקפרא
בהתאם לסימנים(;
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ב" .ליצרר קשר עם הסביבה באמצערת המבט" )"לספרר כמה
זרגרת עיניים

בביצרע התנרעתי .ישתתפר בכך כל מרכיבי האישירת של

פגשתי" (...

המתנסה:

ג .לנרע תרך יצירת קשר עם חבר ,מבלי לגעת זה בזה )הקשר
באמצערת המבט( .שאלה מנחה " :כיצד אפשר לגררן את
התנרעה רלנרע בארפן שרנה?".

בספרנטאנירת רבנטיה האישית לעצם ההבעה בתנרעה,
בידע רבהרגלי הפעילרת המברססים על התנסרירת קרדמרת
בתחרמים שרנים ,ביכרלת הריכרז ,בהשתתפרת כל החרשים
בארגרן הגרפני הנדרש לשם הבעה בתנרעה ,רכל זאת
בהתאם ליכרלתר רמגבלרתיר.

.ד לנרע תרך התייחסרת משתנה אל החבר :פנים אל פנים,
גב אל גב ,צד אל צ,ד להתקרב רלהתרחק ,לשנרת רמרת

כללי ההתנהגרת רהפעילרת הדררשים לשיערר זה  -צירן
אפשררירת הפיתרח של התנרעה בתרך המתכרנת הקברעה.

לאחר המפגש הראשרני עם העיצרב הפיסרלי באמצערת
הגרף ,נרכל להתמקד בפרטים המיבניים הירצרים את
השלם רלשכללם באמצערת המשחק היצירתי .כך נכיר את
"חלקי-הגרף" רתפקרדם המשתנה בתרך המיבנה הפיסרלי
בכל מצב רמצב.

ר .יישרם עצמאי מסכם של מה שנלמד " :לנרע רלקפרא"
לסררגין ,לפי החלטה עצמית שאיננה קשררה בסימן

כך נרכל לבנרת פסלים שרנים רזאת על-ידי שימרש מרדע
בחלקי-הגרף כמרכיבי הבסיס של הפסל.

גרבה ...
ה .שיחה המסכמת את ההתנסרת ,תרך התמקדרת במטררתיה:

חיצרני מנחה.

את הקפיאה במצב הפיסרלי נרכל להגדיר כ"מצב-מרצא"
המתאפיין בעצם הארגרן של חלקי-הגרף בתרך המיבנה
השלם .רמכאן ניתן להמשיך רלפתח את "מצב-המרצא"

אם נכתיב תהליך תנרעתי ,במתכרנת קברעה ,במצב מרצא
נתרן ,ראחר-כך נדררש לבצער בשלרשה מצבי-מרצא השרנים
בבסיסיהם ,למשל :בעמידה ,בישיבה רבשכיבה ,נאפשר ללרמד

כמרשג

למצרא בארפן עצמאי את פתררנרתיר לפעילרת הנדרשת רבכך
נאחד את התרגרל המשכלל יכרלת גרפנית עם היצירתירת.

ההתחלתי של כל פעילרת רמתנה את הפיתרח.
רבאמצערת "מצבי-המרצא" נרכל לגררן את הנרשא הנלמד
רלחקרר את ארתה התנרעה )אר הנרשא( במצבים השרנים,
המביאים לתרצארת חדשרת רמפתיערת.

היכרלת הגרפנית תשתכלל על-ידי השימרש השרנה בשרירים,
בהתאם למצברהמרצא המשתנים רהיכרלת הטכנית המתפתחת
תעשיר את יכרלת-הביטרי בשפת-התנרעה .חקירת אפשררירת
הפיתרח,

מתרך

התמקדרת

בנרשא

התנרעתי,

תאח,ד

איפרא,

ב .ייההנעה"

את הטכניקה של השליטה בתנרעה הן מבחינת הביצרע רהן
מבחינת הגיררן של הצררפים החדשים ,המאפשרים ביטרי
עשיר בתנרעה.

דוגמאות להסתעפות המתכונת "לנוע ולקפוא":

.1

לנרע ממצב מסרים למצב שרנה )המעבר בין שני מצבים(.

.2

להניע בהפרדה חלקי-גרף מסרימים מבלי לשנרת את מצב-
המרצא .לבדרק שתי אפשררירת  :א.חלקי-גוף הנעים בפני
עצמם ראינם גררמים לשינרי הבסיס .ב .חלקי-גרף המניעים
את כל המיבנה השלם רמזיזים ארתר ממקרמר.

.3

לבדרק את ארתה התנרעה בחלק-גרף קברע ,אך במצבי-מרצא

המתכוגת כיחידה מתפתחת

את המתכרנת "לנרע רלקפרא" ,נרכל לפתח למיבנים עצמאיים,
תרך התמקדרת נפרדת רמסתעפת בכל אחד ממרכיביה
המנרגדים

-

בשטף רבקפיאה.

יסרדי

בשפת-התנרעה,

המכתיב

את

הארגרן

שרנים.

א .ייהקפיאה"

השליטה בקפיאה מרתנית בשרררמשקל דינאמי בין חלקי
המיבנה )הגרף( רמתאפשרת הרדרת לטרנרס-שרירים מארזן
הפרעל "במידה הנכרנה".

 . 4לנרע ,במקרם אר בתזרזה ,בהתאם למצב הגרף המאפיין
את מצב-המרצא.

אל המתכרנת הראשרנית-כרללנית "לנרע רלקפרא" נרכל לצרף
אם ניקח למשל את "הפסל" כדימרי קרנקרטי ,המאפשר
התנסרת משמערתית בתנרעה ,הרי שנרכל לעצב את הגרף

גם מתכרנת נרספת ,המאפשרת יצירת מסגרת לפעילרת הגרפנית
בתנרעה היסרדית רהיא :ייתנועה וההילוך החוזר שלה".

לפסלים שרנים ,תרך התעמקרת במהרת הקפיאה  -הגרפנית
רה הבעתית

-

שהיא תרצאת העיצרב הצררני.

ניקח כדרגמא את חקירת אפשררירת התנרעה של חלקי-הגרף
במצבי-מרצא שרנים.

ההבעה בתנרעה באמצערת השליטה במרכיביה ,מתאפשרת
הרדרת להבנת הדימרי הנבחר רמשמערתר התפקרדית
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הפעילרת המרדרכת מררכבת מתנרעת חלק-גרף מסרים ,למשל

היה במצב"מרצא מרגדר ,למשל  :בעמידה ברגליים צמרדרת
כשהידיים צמרדרת לגרף  .כיצד נפתח את ההתנסרת המרדרכת
על"ידי התפיסה הכללית אל ההתמקדרת בפרטים הדררשים
תרגרל רשכלרל?

 . 1ההנחייה" :לאן אפשר להניע את היד?"
לאחר התנסרת קצרה באפשררירת

התנרעה

של

היד

בכיררנים שרנים אפשר לעברד כבר במסגרת המתכרנת:
להניע את היד בכיררן מסרים רלקפרא ,להניע חזרה למרצא
ולקפוא .

.2

לשלב בהתנסות מתכונת נרספת" :להניע חלק"גוף ימני;
חלק שמאלי; ואת שני החלקים יח.ד" כלומר :ארבעת
השלבים הכוללים "תנועה"קפיאה"תנועה חוזרת"קפיאה",
יתבצער בחלק ימני ,בחלק שמאלי ובשניהם יח.ד )מאפשר
תרגול בחלקי"גוף זוגיים זהים אר שרנים(.

.3

להרסיף כסירם למתכונת את המעבר למצב"מוצא חדש,
כאשר בכל המצבים יופעלו ארתם חלקי"גוף .כך תתאפשר
פעילרת רצופה במצבי"מוצא שרנים .
הערה :המעבר בין המצבים תורגל כבר בשיעררים
הקודמים בנפרד רלכן יש אפשרות להשתמש בו מתוך
מרדעות ושליטה .

.4

כל התהליך הנ"ל ,יתבצע במסגרת של זמן מוגדר .כלרמר:
לבצע את שלבי התהליך במשפטים בעלי משך זמן זהה .
למשל :במשך שמונה ספירות ,במשך ארבע ספירות,
ולבסוף במשך של שתי ספירות) .מסגרת הזמן מהררה
אמצעי נוסף להתמודדות עם פתרונות חדשים ,הדררשים
לשם ביצוע התהליך הקבוע במשך זמן אררך או מתקצר.
יש בכך שילוב של מספר מרכיבים :דרגת הקושי עולה עם

הקבוצות כאמצעי

פיאז'ה רואה את האני "כעין מרכז של כל הפעולות ממש,
ומאפיינת אותו האגוצנטריות שלר) ".שם ; עמ'  (. 83את
האישיות רואה פיאז'ה כ"מרצר חברתי הכפוף לחוקים,
המוכתבים מבחוץ" והמרתנים בהתפתחות הדרגתית של
האני כאישיות בעלת יכרלת התאמה המבוססת על חשיבה
פררמאלית ,כרח רצרן ומוסר ,המתפתחים ומבשילים בשלב
ההתבגררת בגיל . 15-12
בהוראת המחול המדגישה את ההתנסות ,המאפשרת לכל פרט
לפעול בהתאם ליכולתו  ,יש מקרם לשלב את נושאי הלמידה
ההתנסות

ראופן

עם

ההתפתחרת

ההכרתית

הנפשית,

והחברתית ,בהתאם לאיפיוני הגיל  .בדרך זו נדגיש את
ההתפתחרת של האני והאישיות לכדי יכולת של התאמה
רקבלת מרכיבי שפת"התנרעה ,מתוך שיפוט עצמי המבוסס על
הבנה רידע.

הכתבת

הזמן

המתקצר

ויחד

עימה

משתנה

האתגר.

החידוש מעורר חרויות חדשות והרצון להתמודד ולהצליח
מביא לתרגול חוזר ומשכלל תוך העמקה נוספת בנושא
הנלמ.ד למרות הקרשי אין חשש מכשלון הירת רהלמידה
מתפתחת בשלבים הדרגתיים(.

לשם כך דרושרת פעילויות כאלו ,שימריצו את האני להשקיע
את כל מאודו בתנרעה ובחשיבה ,מתוך חווייה הממוקדת
בעצמו רביכרלתר הרא  .כך יתמודד המתנסה עם הישגי עצמו ,
כאשר מרכיבי התהליך"התנרעתי הם אבני"הבוחן לשיפוט
ולהערכה .כך יגיע המתנסה להגשמת האני האופטימאלי
וזאת בניגוד לאסכולות הדררשות את התאמת האני לסגנון
מרכתב.

ורק כאשר יבשיל ריתפתח ביכרלתר הנפשית רהגרפנית ,רק אז
יוכל להתמרדד עם קבלת תכנים וסיגנון מרכתבים .תחילה,
מחבריו לכתה ובהנחיית המורה ובשלב מארחר יותר ,תרך
שימוש בשפת"התנועה ,יהיה מסוגל להנות מאתגר חדש
בהתמודדותר עם ביצרע משפטי"תנועה מוכתבים ,עם התרגול
המנחה אותר לשיכלול והישג ועם העשרת הידע באמצעות
המחול על כל הסתעפריותיו :ריקודי"עם ועמים ,המחול
האמנותי  ,הקלאסי והמודרני .

רשוב

נשאלת

השאלה:

כיצד

נפתח

בלרמד

את

היכולת

להתמודד עם הדרישה הגוברת ,הדורשת בקורת"עצמית ,דיוק,

לפי פיאז'ה ,התפיסה האינטואיטיבית הכוללת  ,המאפיינת
את הגיל הרך בחשיבה ובהבנה ,היא גם שלב המאפיין את
ראשיתר של כל שלב בשלבי ההתפתחות השונים .

משמעת"עצמית ותרגול חרזר ומשכלל? וכל זאת תוך מעורבות
משמעותית"חוויתית המאפשרת לכל פרט בכתה להתמודד
וללמו.ד

"כל אימת שיש לבר ענין במיבנה כלשהו בפסיכולרגיה של
האינטליגנציה ,אפשר לגלות את התהוותו ,החל במיבנים
יותר ,שאינם בבחינת התחלות
אחרים ,אלמנט אריים
מוחלטות ,אלא נגזרים על"ידי התהרות מוקדמת ממיבנים
אלמנטאריים אף יותר ,רכך הלאה עד אין סוף") ".שש מסות
על ההתפתחות הנפשית.' ".ז פיאז'ה .ספרית"פרעלים. 1980 .
ע' (. 171

המתכרנת של "מוביל וקברצת מובלים" ,למשל ,ירצרת מסגרת
כרללת לפעילרת קברצתית כזאת  ,הדררשת מכל פרט לתפקד
בשני מצבים רהם  :כמרביל  -עליר להכתיב לקברצה את
רעירנרתיר; רכמרבל  -עליר לנרע בהתאם להנחיית המוביל.
בשני המקרים המטרה המשרתפת היא :לפערל כקברצה.
הילה שחקר תחילה את הנרשא הנלמד כיחיה מגיע לעברדה
בקברצה

רכך גם בהוראת המחול או שפת"התנועה ,מתוך גישה
המאפשרת לכל פרט ,בכל גיל ,התנסות מתוך מעורבות
מלאה.

עם

רעירנרתיר

האישיים,

המתבטאים

בצררפים

תנרעתיים  .כאשר יתפקד בקברצה ,עליר להתגבר על
האגרצנטרירת שלר רלראות את האיררע מנקרדת מבט חדשה,
המתחשבת בשאר הפרטים ,למען הצלחת הפעילרת הקברצתית
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המשרתפת .יש רהפרט הרא בעל יכרלת גברהה רהתהליך
התנרעתי שהכין כמרביל הרא מרשים אך קשה לביצרע .על

רבהערכה( רשרמרים על עצמירתם .למשל :בפערלרת של
חיקרי ,שיקרף אר הרבלת שררה .

הקברצה למצרא דרך המאפשרת ביצרע משרתף ,תרך
התמרדדרת עם הקרשי שנרצר רמתרך שיתרף פערלה .רעל
המרביל להתאים את עברדתר לקברצה .רכאשר יתפקד כמרבל,
עליר לקבל את הכתבת המרביל החדש ,כמיטב יכרלתר ,למען
הביצרע המשרתף המדגיש את ההישג רהיכרלת של קברצתר.

בשלב מתקדם ירתר נאפשר לקברצה לסכם את רעירנרת
הפרטים לכלל תרצאה משרתפת ,כשלכל אחד יש בה ייצרג.
למשל :לצרף ,בזה אחר זה ,את תנרעת המרבילים המתחלפים
ביניהם ,רלבצעם ברצף )מתאים לקברצרת קטנרת(.

המררה ינחה את הקברצה למציאת פתררן כזה ,שיאפשר
פערלה קברצתית מלרכדת רזאת בהתאם להבנת הקברצה
רבמסגרת הנרשא הנדרש .כלרמר :המררה ינחה את הלרמדים
לקראת התמרדדרת עצמית עם הבעיה באמצערת ההתיחסרת
העניינית למטרה רלנרשא.

בשלב המתקדם ,בר יבשילר הפרטים לקראת יכרלת של
פתיחרת רקבלה ,אפשר יהיה להגיע לתרצאה תנרפתית,
המתאפשרת אך ררק בזכרת הקברצה ,כשלם המררכב ממספר
פרטים .למשל :לעצב מיבנה אחה המררכב משלרשה פרטים.
על הפרטים המרכיבים את השלם לפערל מתרך תיארם
מירבי ,לשם שליטה במיבנה המשרתף ,באיזרן הדדי ,בכל

רצרי לסיים התנסרת כזאת בשיחה ,כאשר השאלה המנחה של
המררה מאפשרת לפרטים לנתח את האיררע לאחר מעשה ,על
כל שלביר רתרצארתיר ,רזאת ,כדי להבין את הסיברת רהמניעים
להצלחה אר לכישלרן רהרצאת המסקנרת בהתאם  .כך ירכל
להשתמש בנסירנר העצמי לשם שיפרט רהערכה של עברדרת
חבריר ,רכך יהיה מרכן להעמיד גם את עצמר ,בהדרגה ,בפני
השיפרט החיצרני של חבריר רהסקת מסקנרת שיביאר לתיקרן
ענייני ,לשיכלרל רהתקדמרת.

התחרמים.

המטרה הקברצתית המשרתפת תעזרר לר להתמרדד עם עצמר
בהבנת הבעירת המשרתפרת לר רלחבריר; רכך תתפתח בר
היכרלת לשיפרט ענייני רלא סרביקטיבי .כך גם ירכל לקלרט
רעירנרת חדשים ,כאשר חבריר מתייחסים אליר בארתר ארפן
רמקבלים את רעירנרתיר כאתגר להעשרה ,מתרך ענין רחררייה
חדשה.

בשלב זה נפגשים כל המרכיבים הכרללים את ההבעה
לתקשררת בין"אישית באמצערת שפת"התנרעה .רככל שהידע,
המשמעת העצמית רהיכרלת גדלים ,כך גדלרת גם אפשררירת
המשחק

היצירתי

המשרתף,

בצררפים

שרנים,

פשרטים

רמררכבים ,המאחדים את היחיד עם הקבצוה תרך התמרדדרת,

הבעה רחררייה.

סכים

בהרראת המחרל במסגרת הכתה הלימרדית בביה"ס ,אני
ירצאת מהילד אל המחרל .כלרמר ,הידע ,הגישה רארפן
הלמידה יהרר התנסרת כזר המאפשרת מעררברת מירבית לכל
פרט רהמתבטאת באמצערת הגרף בשפת"התנרעה.

כאן המקרם לציין את הקשר בין היכרלת לשמרע רלקבל
ביקררת לבין השלב ההתפתחרתי של הלרמ.ד בשלבי הלמידה
הראשרנים ,אצל ילדים רמתחילים בכל הגילים ,רצרי להימנע
מהתיקרן האישי רלהסתפק בהכררנה הקברצתית .רזאת כדי
לא לבלרם את המעררברת רהרגשת החרפש של הלרמד
בחיפרשיר אחרי התשרברת רשיכלרל יכרלתר האישית .כפי
שאמר זאת ג.ס .בררנר :תלמיד המרשה לעצמר להסתכן
רלטערת בהעלאת השעררת ,הרא זה שיפתח עצמארת בלמידה,
כי התיקרן העצמי הרא המלמ.ד רבמילים אחררת :הכישלרן -
אר שהרא קיצר של התהליך התנרעתי"היצירתי אר שהרא
נקרדת זינרק לגילרי חדש) .אתגרים בחינר,ן צבי לביא; ספרית"
פרעלים , 1979 ,ע' . ( 181 ; 144

בשלבים הראשרנים ,הקברצה תאפשר חילרף של רעירנרת,
כאשר כל הפרטים נרתנים רמקבלים מתרך שררירן )בדרישה
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השיערר יכלרל התנסרת הקרשרת בין התחרמים :הכרתי,
ריגרשי רחברתי  -עם התנרעתי רהמרסיקאלי .שפת"התנרעה,
בתפיסה הכרללת ,תתפתח בהדרגה מהתנרעה הקרנקרטית,
בהתאם לגיל רליכרלת ,תרך ונשחק"גרמלין בין כל מרכיבי
הידע רהאישירת.

היכרלת לשחק במרכיבים השרנים ,בצררפים רבים ,מקבלת
כתרצאה של התנסרירת מגררנרת המאפשררת חזרה רשיכלרל
תרך התמקדרירת שרנרת ,כיררן של חשיבה המלררה פעילרת
תנרעתית

ירצרת,

רמאפשרת

תפיסת

מידע

מחדש

בעשיית

צררפים אישיים.

תפיסה זר מאחדת בתרכה את כל המרכיבים של המחרל:
הידע ,הירדע רהידיעה; אר :היצירה ,הירצר רהיצירתירת.
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