
 

 

 

 

התעמלות בוקר בבתי הספר )תוכנית  -שולחת לכם בשמחה את המתנה שמקבלות המשתתפות במיזם 'תופסת'

 מאושרת ממשרד החינוך(

 בשורות טובות!! שולמית

 toafeset@gmail.com 

 מצורף 'מתנת חג': דף תרגילים לבית . כל המשפחה מוזמנת.-

 תרגילים לבית                                                

 צריך זריקת מרץ?    אווירה טובה?     יש לכם קצת זמן משפחתי?

שיתנו לכם זמן איכות וכייף  ,מקום וגם קצרי זמן לא דורשים אביזרים/כמעט ורשימת תרגילים ש

 וישמרו על הכושר, תהנו!!!

 ומעלה. 200ואף  100, 50(, עודדו לקפוץ רצוף )לאו דווקא המצורף קפיצה בחבל-

 למה זה טוב? מוסיף הרבה מרץ... מחזק סיבולת לב ראה, יכולת התמדה, ועוד......

 סוע:כסאות לטור, הורידו נעליים והתחילו לנ 6-5: חברו כמכיסאותגשר ומנהרה -

עולים על הכיסאות והולכים עקב בצד  -ופעמים על הגחון(. בגשר 6בזחילה )פעמים על  -מתחת הכיסאות

 חורית.אגודל, כנ"ל בהליכה א

 גבולות גוף.-למה זה טוב? חיזוק חגורת כתפיים, שיווי משקל, תחושה

תופסת רגילה )יותר רגועה(, במקום ריצה הולכים בהליכת עכביש/ עמידת  : כמעט כמותופסת עכביש-

 שולחן: ידיים ורגליים על הרצפה בטן מורמת.

 למה זה טוב? חיזוק ידיים וחוגרת כתפיים, זוקפי גב, ובטן.

על רגל אחת,  : תנו לילדים משימות שונות והורו להם לבצע אותם בצורות התקדמות שונות:עוזרים בבית-

 קפיצות ברגליים סגורות, פתוחות, הליכה אחורית, קפיצות צפרדע, וכו'

 שיווי משקל, קואורדינציה, התמצאות במרחב, כח, וכמובן עזרה בבית למה זה טוב? 

והולכים עליו עקב בצד אגודל, על ל )או כל רעיון אחר( מסלול על הרצפה : מסמנים בעזרת דבק חשמנחש-

 קצות האצבעות, על העקבים, הליכה צידית )צעדי רדיפה( עקב בצד אגודל בהליכה אחורית ועוד

 )לחיסכון בזמן ומקום אפשר להחליט שהולכים רק על הפסים שבין המרצפות במקום להכין מסלול(

 חוש קינסטטי, חיזוק רגליים וכפות רגליים. למה זה טוב? שיווי משקל,

 חשוב מאד!!!!!!!!!!!!!!!!!-

 !!!!!!!!!!!!!!!!!הרפיה

 (50הולכים לישון 'בכאילו' ונושמים נשימות מודגשות )עד -

מתכדררים ככדור: יושבים על הרצפה, מקפלים רגליים, סוגרים ידיים בין הקיפול ברגלייים, מכניסים ראש -

 , או רק מתנועעים.ומתגלגלים לצדדים

 משחק 'פסלים עמודו דום' בשכיבה ועיניים פתוחות, ללא דיבורים וקולות.-

 למה זה טוב? לרוגע, שלווה, תחושה וגמישות.
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