
  כיצד נית� לקד חשיבה והבנה בגיל הר�
  

שבמסגרתו עוסקי בארגו� , לתחו מעשי ומובח�חשיבה ולהבנה בשני האחרונות הפ� החינו� ל

ר עקרונות של החינו� מבוססת על מספ' חושבי� בג	'התוכנית . החשיבה לצור� הבנת ידע ופתרו� בעיות

, דיו� דיאלוגי, נטיות חשיבהעיצוב , אקגניציהמטשימוש ב, למידת מיומנויות חשיבה: לחשיבה ולהבנה

  .שימוש בתיאוריית ריבוי האינטליגנציות וחינו� סביב שאלות פוריות

  

  

        למידת מיומנויות חשיבהלמידת מיומנויות חשיבהלמידת מיומנויות חשיבהלמידת מיומנויות חשיבה. . . . אאאא

דוגמאות לתהליכי אלה ה� . מיומנויות חשיבה ה תהליכי המארגני את החשיבה באופ� ממוקד

. לת להשוות בי� דברי או היכולת להסיק מסקנותהיכו, )כדי לאסו� מידע(היכולת לשאול שאלות 

כאשר אמוני על מיומנות חשיבה היא הופכת להיות חלק בלתי נפרד מההתנהגות והשימוש בה אינו 

  .מודע בהכרח

  

פרקינס . הפנמה והעברה, רכישה: שלושה היבטי�, לפי פרקינס,  כוללתמיומנויות חשיבה למידה של

  א� אי� מניעה לעסוק בו,  שכ� תהלי� הלמידה אמנ מתחיל ברכישהולא שלבי' היבטי'מכנה אות

  .בזמ� ג בהפנמה ובהעברה

  

ידי ילד כאשר מבוגר מדגי את  מיומנות חשיבה נרכשת על. היא היכרות ע מיומנות חשיבה רכישה

המבוגר מראה כיצד אפשר למיי� חומרי והילד , למשל. אופ� השימוש בה והילד מחקה אותו

  .כ� חוזר על

עד שהשימוש בה הופ� להיות שוט� , ידי תרגול ואימו� של המיומנות ויישומה   מושגת עלהפנמה

  .וספונטני ואינו דורש עוד תשומת לב רבה

העברה מתרחשת כאשר . מעבר להקשר המיידי שבו נרכשה,  היא הרחבת השימוש במיומנותהעברה

ר שבו התבצע הלימוד אלא ג לא רק בהקש, ומשתמש בה, הלומד מסוגל להשתמש במיומנות

ממצאי מ� השני האחרונות מראי שלעתי קרובות העברה אינה . בהקשרי מרוחקי

משו שהלומד מייחס את המיומנות א� ורק להקשר שבו עסק בשעת , מתרחשת לאחר לימוד

אפשר לתת . א� יש כמה דרכי לטפח העברה. הלמידה ואינו מסוגל ליישמה בהקשר אחר

או לבקש מהילדי לחפש יישומי ) או המידע(וגמאות שונות ליישו המיומנות לילדי ד

 שיתו� ). פה או בכתב בעל(חדשי בהקשרי אחרי או דוגמאות נוספות ולבטא אות

מחקרי הראו . הקבוצה כולה בדוגמאות עשוי לעורר ג משתתפי נוספי להעלות דוגמאות

 חשיבה על אודות – העברה הוא עיסוק במטאקגניציה לקיו) א כי לא מספיק(כי תנאי הכרחי 

  . נושא שבו עוסק הסעי� הבא–החשיבה 

  

  

  

  

        שימוש במטאקוגניציהשימוש במטאקוגניציהשימוש במטאקוגניציהשימוש במטאקוגניציה. . . . בבבב

 מאפשרת לנו מטאקגניציה. היכולת של אד לחשוב על אודות החשיבה שלו עצמו נקראת מטאקגניציה

לשימוש ביכולת זו . ר�ובאמצעות המודעות א� לשפ, להיות מודעי� לתהליכי הלמידה והחשיבה שלנו

  :דרגות שונות



עכשיו אני ", "עכשיו אני ממיי�: "לדוגמא, שימוש מודע לצור� סיווג וכינוי בלבד –שימוש בסיסי . 1

  .ועוד" כעת אני ממציאה רעיו�", "מחפשת ראיות

 שימוש מודע שמסייע להנחות את החשיבה או להערי� את ביצועיה –שימוש לצור� הנחיה ושינוי . 2

עלי לנסות . כשאני חושב על בעיה איני נוהג לשקול פתרונות פחות שגרתיי: "לדוגמא. שנותול

ובאופ� המסייע לבחינת , זוהי חשיבה על חשיבה במוב� הרחב". לבחו� ג את האפשרויות הללו

  .החשיבה ולשיפורה

  

ות מ� הצד על היות שהיא מצריכה הסתכל, מטאקגניציה היא עניי� מורכב ביותר, כפי שאפשר להבי�

יש לתת לילדי צעירי הזדמנויות לחשו� את . ולכ� יש להתאימה לגיל של הלומדי, תהלי� החשיבה

. ואפשר להתחיל בכ� כבר בגיל הר�, ג א קשה לה לנסח זאת במדויק, האופ� שבו ה חושבי

ת או פעילויות  באמצעות שאלוכדאי שבסיומה של כל פעילות יוקדש זמ	 לשיחה על מהלכהלצור� זה 

מה היה קשה ? כיצד עשו את הפעילות: למשל, שיעוררו את הילדי לחשוב על אודות החשיבה שלה

? מה זה הזכיר לה? מה למדו מהפעילות? כיצד אפשר לעשות זאת טוב יותר? מה היה קל? מדוע? לה

  .ועוד שאלות המעוררות את הילדי לחשוב על אודות החשיבה שלה

  

. היא חשובה מאוד להעברה, כמו כ	.  היא בראש ובראשונה בשיפור החשיבהגניציהמטאקחשיבות ה

קוגניטיבי להצגת דוגמאות נוספות לנושאי הפעילות או יישומי  כאשר מייחדי חלק מהדיו� המטא

מטאקגניציה מסייעת , כמו כ�. מגדילי את הסיכוי שתתקיי העברה, נוספי של המיומנות שנלמדה

  .היות שקל יותר לזכור חומר לאחר שדני בו ובתהלי� שסייע לרכישתו, את מה שלמדלתלמיד לזכור 

  

  

        עיצוב נטיות חשיבהעיצוב נטיות חשיבהעיצוב נטיות חשיבהעיצוב נטיות חשיבה. . . . גגגג

א� נתאר לעצמנו . עד עתה התייחסנו בעיקר למיומנויות וליכולות המאפיינות את האד החושב היטב

ייחסות לכל הגורמי הת'ו' התבוננות מזוויות ראייה שונות'אד השולט במיומנויות חשיבה שונות כמו 

סמ� תחושת  על, הוא עושה זאת בפזיזות, וע זאת בכל פע שעליו להגיע להחלטה' הקשורי לבעיה

נטייה אלא א יש לו לא רק המיומנויות האלה אלא ג , מוב� שלא נרצה לכנותו אד חושב. בט� חולפת

  .להשתמש בה�

 הנטיות המאפיינות אד� חושב פול את ארד'באחד ממאמריו העוסקי בחשיבה ביקורתית מתאר ריצ

  : להל� שתיי מהנטיות.ומאפשרות לו לייש� את יכולותיו

אותה סקרנות שבאה לידי ביטוי .  הנטייה לתהות על קנקנו של העול–סקרנות אינטלקטואלית . 1

  .א� למרבה הצער מרבית בני האד נוטי לאבד אותה כבר בגיל מוקד, בעוצמה בגיל הר�

דעת חשוב לעודד ילדי לבטא את .  הנטייה והמחויבות לחשיבה עצמאית–ת מחשבתית עצמאו. 2

  .כדי שיוכלו לעצב עקרונות משלה לחשיבה ולפעולה, ולהטיל ספק במה שה שומעי

  

משו שנטיות תלויות באופיו של אד ובמערכת , ונטיות חשיבה בפרט, קשה מאוד ללמד נטיות בכלל

די לטפח נטיות אלה חשוב ליצור אווירה של חשיבה המעודדת את הילדי� כ. האמונות והערכי שלו

  .וכ	 להדגי� נטיות אלה, להטיל ספק ולבחו	 הנחות, לשאול

  

  

        דיו� דיאלוגידיו� דיאלוגידיו� דיאלוגידיו� דיאלוגי. . . . דדדד

 בגיל הר� אחת הדרכי לקד הבנה היא לקיי דיו� על השוני שבי� התיאוריות הנאיביות שילדי בוני

את הבסיס לכ�  אול�, דיו	 כזה מתאי� לילדי� בכיתות הגבוהות. לבי� התיאוריות שאות� רוצי ללמד



כפי ,  נקודות מבטידי טיפוח היכולת להתבונ� על בעיה או סוגיה מכמה  עלכדאי לבנות כבר בגיל הר�

 �לש כ� אפשר להתחיל בטיפוח אמפתיה כלפי אופ� . 'היכולת הקוגניטיבית בגיל הר�'שתואר בסעי

ולהפנות , לספר לילדי סיפור המעלה בעיהאפשר . רי ילדי וחולשותיה�החשיבה של דמויות מסיפו

של הגיבורי ומתו� העול המוכר לילדי מחיי  עיה מנקודות המבט השונותבאליה שאלות העוסקות ב

העול הנפשי שלנו , יחסי בי� אנשי:  על נושאי כמוכדאי לשוחח ע הילדי, כמו כ�. היומיו שלה

דיו� כזה מטפח בילדי ג את היכולת לבטא את עצמ ולהקשיב לזולת וג את . ווהעול סביבנ

  .הלגיטימציה לקיומ� של מגוו� דעות

  

  

        ית ריבוי האינטליגנציות כבסיס לתוכ� ההוראה ולאופייהית ריבוי האינטליגנציות כבסיס לתוכ� ההוראה ולאופייהית ריבוי האינטליגנציות כבסיס לתוכ� ההוראה ולאופייהית ריבוי האינטליגנציות כבסיס לתוכ� ההוראה ולאופייהייייתיאורתיאורתיאורתיאור. . . . הההה

 כליש להתייחס ל, מנת לטפח את החשיבה וההבנה ית ריבוי האינטליגנציות נובע כי עלימתו� תיאור

וק לעס; לש כ� יש לעסוק בתכני הקשורי לאינטליגנציות השונות. האינטליגנציות של התלמיד

 אפשר להתאי את דר� הטיפול לפרופיל האינטליגנציות, בנוס�. בתנועה ועוד, במוסיקה, במתמטיקה

 .ולאפשר לילד ללמוד תחו שהוא מתקשה בו באמצעות תחו שיכולתו בו גבוהה, האישי של הילד

לשונית חלשה ויכולת מרחבית כדי להקל על תלמיד בעל יכולת , לדוגמא

 תו� שימוש באמצעי מרחביי כמו אפשר ללמד אותו היסטוריה, גבוהה

כדי לחנ� להבנה . דגמי וציורי המתארי את התכני הנלמדי, מפות

 לו את לזהות את היכולות האופייניות לכל ילד ובמידת האפשר להתאי�יש 

  ).צלילי ועוד, מבני העשויי מקוביות, מלי, ציורי (הוראהשפת ה

אי אפשר להתאי את שיטת הלימוד , הואיל ומספר של הילדי בג� גדול

הילדי יבינו יש לגוו� בשיטות כדי שבכל זאת מרבית . לכל הילדי בכל עת

, לימוד בגישה כמותית, תיאור סיפורי: שיטות הוראה אפשריות. ההוראה

וכ� לימוד דר� תנועה , בגישה אסתטית או בגישה ניסויית, ישה מרחביתבג

  .ומוסיקה

  

        חינו� סביב שאלות פוריותחינו� סביב שאלות פוריותחינו� סביב שאלות פוריותחינו� סביב שאלות פוריות. . . . וווו

רצוי שמסגרת תוכנית הלימודי� וג� , משמעותית ומובנת, כדי שלמידה מכל סוג שהוא תהיה מעניינת

	 שאלות מרכזיות או הפעילויות הספציפיות הנעשות יומיו� בג	 יהיו מבוססות על שאלות פוריות שה

  : בעלות מאפייני אלהדילמות

  .ה� נוגעות לסוגיות מהותיות. א

  .ה� נשאלו במש� שני רבות בתרבויות שונות. ב

  .מומחי וג ילדי שואלי את עצמ והסביבה כבר מגיל צעיר שאלות אלה. ג

  .משמעית לעתי אי� לשאלות תשובה חד. ד

  

  :דוגמאות לשאלות פוריות

  ?מיהי משפחתי? מני� אני בא?  מי אני:סטוריהזהות והי

במה ה דומי לי ? מה ה עושי?  מי ה האנשי הסובבי אותי:קבוצות אחרות, אנשי� אחרי�

  ?ובמה ה שוני ממני

  ?מה נחשב להגו�? כיצד עליה לנהוג בי?  כיצד עלי לנהוג באחרי:יחסי� ע� אחרי�

  ?מה יקרה לי כשאמות? כיצד אני משתלב ביקו? לשאי� הגעתי ?  היכ� אני גר:מקומי בעול�

 לימוד דר
 גישה אסתטית



, מה מחשבות? הא היא כמו שלי? היש ג לאחרי נפש?  מה טיבה של הנפש:העול� הפסיכולוגי

אי� ? כיצד אני זוכר דברי? כיצד אני יכול להתמודד אית? מני� באי הרגשות שלי? תחושות, חלומות

  ?אני מתקשר

 חיי  הא בעלי? מת? מה פירוש הדבר להיות חי? ל יצורי אחרי מה טיב ש:העול� הביולוגי

  ?מה בנוגע לצמחי? חושבי

, הכוכבי, מה אנחנו יודעי על השמש? מדוע דברי נעי?  ממה עשוי העול:העול� הפיסיקלי

  ? על מקורותיה וגורל בעתיד–הסלעי , המי

יש מדוע ?  שה נראי מדוע דברי נראי כפי:מידות, דפוסי�, צורות

מה הדברי הקבועי והמוגדרי ? לה מרקמי מסוימי

  ?כיצד אפשר לדעת? הכי גדול, מה גדול? בעול

  

, צעירי ניגשי לשאלות אלה בדרכי ההולמות את גיל

את השלב ההתפתחותי שבו ה נמצאי ואת סגנו� הלמידה 

אמנ רוב החומר הכלול בתוכניות הלימודי קשור . שלה

פי רוב רק  א� תלמידי ומורי עסוקי על, לשאלות אלה

  .בעובדות ואינ מקשרי אות� ישירות לבעיות היסוד הללו

  

  

  'חושבי בג�'התוכנית 
  

נוסתה בהצלחה במש� שלוש , המבוססת על העקרונות שתוארו בסעי� הקוד' חושבי בג�'התוכנית 

 במועצה האזורית מעלה בגני הילדי5 6שני ע קבוצת ילדי בגילאי  �, במוקד התוכנית. יוס

, עומדת תפיסת הילד כאישיות עצמאית ומתפתחת, התומכת בהתפתחות של ילדי כלומדי עצמאיי

בהתא לתיאוריית ריבוי האינטליגנציות של גרדנר שתוארה , בעלת מערכת של יכולות וכישורי

  .בתחילתו של מבוא זה

  

אנו מבקשי� לאפשר לילדי� לבנות לעצמ� כלי חשיבה ולמידה ' ג	חושבי� ב'באמצעות התוכנית 

,  תהלי� הלמידה של הילד. שתוארו לעילולשכלל אות� בהתא� לעקרונות החינו� לחשיבה ולהבנה

יהיה אופטימלי כאשר הסביבה מזמנת לו , המתקיי תו� אינטראקציה בי� ידע קיי לבי� ידע חדש

היות , בתהלי� זה ילדי פועלי תו� ניצול מקסימלי של היכולות המנטליות שלה. אתגריגירויי ו

  .שהסביבה מאפשרת לה לבטא אות�

  

  

        מטרות חינוכיותמטרות חינוכיותמטרות חינוכיותמטרות חינוכיות

וכ	 להבחי	 בתחומי� שבה� יכולתו , להבחי	 בתחומי� שבה� יכולתו של הילד גבוהה ולתמו� בה. 1

  .נמוכה ולחזק אותה

,  ולמדעלמתמטיקה, לשפה, מגוו	 חומרי� ופעילויות הקשורי� לחשיבהלאפשר לילדי� להתנסות ב. 2

  .ולהתפתח בתחומי� אלה ובתחומי� נוספי�

 חשיבה מיומנויות של, מיומנויות חשיבה בסיסיות, למשל, להקנות לילדי� מיומנויות חשיבה שונות. 3

  .וכ	 ליצור מודעות למיומנויות אלה, מדעית ומיומנויות של חשיבה כמותית

  .לתמו� בכישורי� הטבעיי� של הילדי� בתחומי� שהתוכנית עוסקת בה�. 4

 שאלות פוריות



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        מבנה הפעילויותמבנה הפעילויותמבנה הפעילויותמבנה הפעילויות

  :למבנה ארבעה שלבי. לפעילויות התוכנית יש מבנה קבוע המתבסס על העקרונות שתוארו במבוא זה

להתנסות בחומרי מאפשרת לה ,  הגננת מניחה את חומרי הפעילות לפני הילדי–פעילות חופשית . א

שלב זה מאפשר לגננת לאתר תחומי . באופ� חופשי ומתבוננת בה בעת משחק

 עניי� של הילדי ולהתאי את מש� הפעילות לצורכי הילדי כ� שתתקיי

השלב מאפשר לילדי היכרות ראשונית ע החומרי , כמו כ�. למידה משמעותית

הגננת מוזמנת לקבוע את . תבתהלי� גילוי המתבסס על הידע שלה ועל סקרנו

הידע שלה בנושא וניסיונ , מש� הפעילות החופשית לפי העניי� שהילדי מגלי

  .הקוד בו

על מסקנותיה של הגננת מההתבוננות בילדי בזמ� הפעילות שלב זה מתבסס  –פעילות מובנה . ב

 מנחה הגננת. ותחילתו בשאלות או בעיות שהגננת מציגה בפני הילדי, החופשית

אנחנו : "ומלווה את הפעילות בהסברי מילוליי המתארי אותה, שלב זה

נחפש את הדמיו� ", "ממייני את העצמי השוני ומארגני אות בקבוצות

בשלב זה ניתנת לילדי הזדמנות לרכוש . וכדומה" שבי� התמונות הבאות

ת הפעילות הגננת מוזמנת לשנות א. מיומנויות חשיבה ומושגי ולהפני אות

רצוי שמש� השלב הזה לא יעלה על עשרי . ולמקד אותה בהיבט מסוי כרצונה

  .דקות

אר את יחס שלב זה נועד לאפשר לילדי להתבטא בקשר לפעילות שהתנסו בה ולת   –פעילות מסכמת . ג

? מדוע חשבת כ�? מה עשית: הגננת מפתחת שיחה באמצעות שאלות כמו. אליה

איפה עוד אפשר להשתמש במה ?  איפה יכולת לעשות אחרת?מה עזר ל� להצליח

תהלי� המטאקגניציה שנעשה . וכ� הלאה? היכ� ראינו דברי דומי? שלמדנו

בסיו הפעילות הגננת חוזרת ומדגישה בקצרה את . בשלב זה תור ג להעברה

  .המושגי והעקרונות הכלליי שבה עסקה הפעילות

ו הסעי� האחרו� בכל פעילות ובו הצעות נוספות לפעילויות וכ� נקודות מבט            זה–'? מה עוד'. ד

'? מה עוד'השאלה . אחרות שבה� אפשר להתמקד במסגרת הפעילות או אחריה

ומטרתה לקשר ב� הלמידה שהתרחשה בפעילות , מופנית לגננת ולילדי כאחד

  .לבי� פעילויות אחרות של הילדי בג� ומחוצה לו

 חשיבה כמותית במגוו� חומרי�



  

  

        בה החינוכיתבה החינוכיתבה החינוכיתבה החינוכיתמאפייני הסבימאפייני הסבימאפייני הסבימאפייני הסבי

מעוררת תגובות ומשפיעה על אופי הפעילות , הסביבה החינוכית שבה מתרחשת הפעילות יוצרת גירויי

כ� חשוב שהגננת תהיה מודעת לסביבה  על. ועל המידה שבה ילדי רוכשי מיומנויות חשיבה ומושגי

כא� נסתפק ; ושאבתחילת כל חלק יובא תיאור הסביבה בהתא לנ. ותתאי אותה לצורכי הפעילות

  .בציו� כמה מאפייני כלליי

יש . המעודדת את הילדי להתאמ(, מגוונת ועשירה בגירויי�, סביבה מעניינת –סביבה של אתגר . 1

הצגה של דברי חדשי ומענייני בג� . לארג� פינות שונות ומגוונות המתחדשות בעצמי ובנושאי

, אווירה שבה הילד חש שמצפי� ממנו להתמודדרות כמו כ� על הסביבה להש. יוצרת סביבה של אתגר

   .שבוטחי� בו ויחד ע� זאת לא לוחצי� עליו להצליח

עצמאות מעודדת את הילדי לראות את .  לפעול ללא עזרת הגננתסביבה המאפשרת לילד עצמאות. 2

  .עצמ כמקור לפעולותיה ומפתחת בה חשיבה יצירתית

לכל דבר שהילד רואה ) מותר לגשת (ופסיכולוגית) רי בהישג ידדב (סביבה המאפשרת נגישות פיזית. 3

  . מסייעת לחקירה ולהתנסות חופשיתפתוחה ומשרה ביטחו	, אווירה תומכתיצירת . או רוצה

  

  

        מעורבות הגננתמעורבות הגננתמעורבות הגננתמעורבות הגננת

  :נציי� כא� עקרונות כלליי באשר למעורבות הגננת בעת קיו פעילויות התוכנית

גננת בילדי המשחקי מסייעת לה צפייה מוקדמת של ה   –התבוננות . 1

כדאי . לבחור בפעילות שתעורר בה עניי� ותוביל אות לדיו�

במה ה המוצאי ? מה הילדי עושי או שואלי: לשי לב

  ?איזה עצ או תופעה ה בוחרי להראות לגננת? עניי�

, יש לתת לגיטימציה לניסיונות של הילד להתמודד ע מטלות   –פתיחות . 2

יש לנסות להבי� .  ה מובילי לפתרונות בלתי מקובליג א

להביע הערכה באוזני הילד על מקוריותו , את מקור הפתרונות

  .ולעודד אותו להמשי� ולהתמודד ע המשימה

כשמציגי עצ חדש חשוב לתת לגיטימציה לשימושי    –לגיטימציה לשימושי� שוני� . 3

ת לחקירה וגילוי ידי כ� לעודד או  ועל, שהילדי עושי בו

יש לתת לילדי זמ� למצות את העניי� , כמו כ�. עצמאיי

  .שמצאו ַבעצ ורק אז לעבור לפעילות מונחה או לַפתח דיו�

קל , לדוגמא. יש להעלות בדרגה את רמת הקושי של הפעילות   –התאמה של דרגות הקושי . 4

. יותר למיי� חפצי ממשיי מאשר תמונות שלה או מלי

צורה , קל יותר למיי� לפי תכונות בולטות כמו צבע, �כמו כ

מאשר לפי תכונות סמויות כמו סוג החומר ואופ� , וגודל

  .השימוש

וע , אי� להתעל מהשאלה, כאשר ילד פונה אל הגננת בשאלה   –הישארות במצב של שאלה . 5

השתהות . זאת יש להתאזר בסבלנות ולהשתהות ע התשובה

ובתו� כ� , פש שתשובה באופ� עצמאיזו מעודדת את הילד לח

  .בחקירה ובגילוי, לגלות שהוא יכול להיעזר בידע שלו



היות שמצבי אלה ה תנאי , חשוב מאוד ליצור מצבי אתגר   –מצבי אתגר . 6

שעוסקת בעיקר בבדיקת , חקירה מדעית. הכרחי להתפתחות

היא דג מוצלח ליצירת מצבי של , תופעות מהעול הסובב

אי להסתמ� על סקרנות של הילדי כדי ליצור מצב כד. אתגר

אפשר לעורר את השאלה מה גור , כשמכיני עוגה: למשל, זה

  .לעיסה להפו� לעוגה מוצקה

 חשוב שילדי ילמדו כי זכות לשאול ולחקור בכל –לטעות ולא לדעת , לשאול, לגיטימציה לנסות. 7

אל . בהוכ� יכירו בכ� שלא תמיד אפשר לצפות לתשו, עניי�

שאלות אלה ה� . לגננת לחשוש משאלות שאי� לה תשובה עליה�

הזדמנות להראות לילדי כיצד מחפשי תשובה וכיצד 

  .ידיעה וע חוסר הביטחו� הכרו� בכ� מתמודדי ע אי

  .טעויות ה� תנאי הכרחי להתפתחות,  יותר מזה–טעות היא חלק בלתי נפרד מהתנסות . 8

הרצו� והצור� להרחיב גבולות ולהכיר תחומי  –השונה והמנוגד , � החדשלעורר נכונות להיפגש ע. 9

בעניי� זה יש לגננת . חדשי גורמי להשקעת אנרגיה בפעילות

היות שהאפשרות להפו� את הג� למקו של , תפקיד מכריע

צמיחה והתפתחות תלויה בנכונותה של הגננת להתמקד 

  .בתהלי� הצמיחה הזה

אי� טע לנסות להקי� תכני רבי ככל האפשר רק משו    –ל אי	 הכרח להספיק הכ. 10

כדי שהלמידה תהיה . שה מופיעי בתוכנית הלימודי

כדאי להקדיש את הזמ� להצגת תכני מנקודות , משמעותית

ולאפשר לילדי לגשת אליה בדרכי שנוחות , מבט רבות

  .לה וע זאת מאתגרות אות

  

  

  



  

  סיכו והתחלה
  

מתערער מעמדו של החינו� המסורתי ועולה חשיבותו של החינו� ' התפוצצות הידע'יד� ראינו כי בע

יש לחנ� אות כ� , במקו להסתפק בהקניית ידע לתלמידי, במצב כזה. לחשיבה כאמצעי להבנה

אנליזה והערכה , לחפש ולאתר ידע במיומנות ולעשות סינתזה, שיוכלו לחשוב באופ� ביקורתי ויצירתי

  .שלו

  

א� מוב� שיש להתאי אותו ליכולותיה של , ו� לחשיבה ולהבנה חשוב שיתחיל כבר בגיל הר�החינ

כפי , היא שלכל ילד יש לפחות שבע אינטליגנציות' חושבי בג�'הנחת היסוד של התוכנית . הילדי

הילד מבטא את שבע אינטליגנציות הללו בעזרת . שתיאר גרדנר בתיאוריית ריבוי האינטליגנציות

הוא מפתח במיומנות גדולה , כמו כ�). ציור ועוד, תנועה, צלילי, מספרי, מלי(ות סמלי שונות מערכ

תופעות , תיאוריות אלה מסבירות באופ� כללי התנהגות של חומרי. תיאוריות מגוונות לצרכי שוני

  .בלתי בשלהעל הבנה ראשונית ו, כלל בדר�, התיאוריות שהילד מפתח מעידות. ותהליכי באופ� משכנע

  

כ� שמרבית תפקודיו  תיאורו של צבי ל משלי תיאור זה של הבנתו של הילד ומצביע על

כדי לעבור מהמצב .  מצב בו התיאו בי� כשריו רופ� יחסית–האינטלקטואליי נתוני במצב דיפוזי 

ש לאפשר  י– שלב בהתפתחות שעיקרו אימו� נפרד של הכשרי של היחיד –הדיפוזי למצב דיפרנציאלי 

רכישת מושגי מתרחשת כאשר ילדי מצויי בסביבה עשירה , לדעתו של ל. לילד רכישה של מושגי

  .בגירויי ומקיימי עמה יחסי גומלי�

  

נראה כי חלק מהיצירות ומהעבודות האמנותיות שלו מעיד על , לעומת ההבנה הבלתי בשלה שהילד מפגי�

. 5 7 את האמביוולנטיות הזו באשר לתודעה של ילד בגילאי גרדנר מדגיש. יצירתיות ומקוריות, דמיו�

לפי תיאור זה נראה כי המשימה . של תיאוריות מוטעות' ַמְחָס�'גאו� ספונטני ומאיד� גיסא , מחד גיסא

בזמ�  א� בו, החינוכית היא להחלי� את התפיסות המוטעות שמתגבשות בעשור הראשו� של החיי

כוח היצירה ,  את ההרפתקנות–יי לציו� של תודעת הילד לשמר את החלקי העיקריי הראו

  .והגמישות

  

: מבוססת על תפיסות אלה וכ� על כמה עקרונות של החינו� לחשיבה ולהבנה' חושבי בג�'התוכנית 

, דיו� דיאלוגי, עיצוב נטיות המהותיות לחשיבה, שימוש במטאקגניציה, למידה של מיומנויות חשיבה

. י האינטליגנציות כבסיס לתוכ� ההוראה ולאופייה וחינו� סביב שאלות פוריותשימוש בתיאוריית ריבו

מאפייני הסביבה החינוכית , מבנה הפעילויות, בהתא לעקרונות אלה מוגדרי המטרות החינוכיות

  .הרצויה ועקרונות מנחי למעורבות הגננת

  

מ כֵלי למידה וחשיבה כ� אנו מבקשי לאפשר לילדי לבנות לעצ' חושבי בג�'באמצעות התוכנית 

מימוש מטרות אלה יאפשר לילדי . שיוכלו להפעיל שיקול דעת במקו להסתפק בחיקוי ושינו�

ספרית וה� ע האתגרי שמציב עול  להתמודד בהצלחה רבה יותר ה� ע המטלות של הלמידה הבית

ידה הקיימי אצל ייחודה של התוכנית בהדגשת הנטיות והצור� ללמ. המאופיי� בתמורות מהירות

וההכרה בכ� כי תהלי� הלמידה של ילדי מתקיי תו� אינטראקציה בי� ידע קיי לבי� ידע , ילדי

  .חדש בסביבה עתירת גירויי ואתגרי

  



כלל   כל פעילות עומדת בפני עצמה ובדר�.חשיבה ושפה: הפעילויות בתוכנית מאוגדות לפי שני נושאי

אפשר ורצוי לשלב את הפעילויות הללו ע פעילויות אחרות , כמו כ�. אי� חשיבות לסדר שלה�

  . המתקיימות בג�

  

  

  

  

  

  
 


