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  )לפי תומס ארמסטרונג(הוראה ברוח האינטליגנציות המרובות 
  

  

  פעילות הוראה  אינטליגנציה
  )דוגמאות(

  חומרי הוראה
  )דוגמאות(

  מיומנויות למידה

משחקים , דיונים, הרצאות  לשונית
סיפור , קריאה, מילוליים
  כתיבה על הלוח, סיפורים

, מחשב, סרטים, ספרים
  לוח, ספרי קלטת

, לדבר, לכתוב, לקרוא
  להקשיב

, פתרון בעיות, חידות הגיון  מתמטית- לוגית
משחקי , ניסויים מדעיים

  דרוג, מיון, מספרים

עזרי , מחשבונים, מספרים
משחקים , מתמטיקה
, בעיות נתונות, מתמטיים

  מודלים אלגוריתמיים 

, להמשיג, לכמת, לחשב
, לחקור, למיין, שלהקי, להסיק
, לפתור בעיות, לנמק, לדרג

  לקבל החלטות
  

הוראה באמצעות מודלים   מרחבית
, פעילויות אומנות, גרפיים

פעילויות , משחקי דמיון
  להתמצאות במרחב

, לגו, סרטים, מפות, גרפים
ציורי , חומרי אומנות, צבעים

מצגות , אשליות אופטיות
משחקי התמצאות , חזותיות

ים את מחפש, מבוכים(
  )המטמון

לחזות , לצבוע, לצייר, לראות
לתכנן , לעצב, לשרטט, בראש
  לנווט, ולבנות

, ריקוד, למידה מעשית  תנועתית-גופנית
  מישוש, פעילויות ספורט

חומרי למידה המצריכים 
כלי , חימר, כלי בנייה: מגע

, מתקני ספורט, מלאכת יד
  מרחב לתנועה

, לנוע, לחוש, לגעת, לבנות
  ללכת, לרוץ, לרקוד

, חיבור מנגינה, קביעת קצב  מוסיקלית
   לבד ובמקהלה -שירה 

, מחשב, נגן תקליטורים
  כלי נגינה, קלטות

  להקשיב, לתופף, לנגן, לשיר

למידת , למידה שיתופית  אישית-בין
, פעילויות חברתיות, עמיתים

  מעורבות קהילתית

, המשחקי חבר, משחקי לוח
  אביזרים למשחקי תפקידים

, לשתף פעולה, ללמד
לשתף , לשקף, להקשיב

  בתחושות ובחוויות  

לימוד , הוראה יחידנית  אישית-תוך
אפשרות בחירה , עצמאי

פיתוח , במהלך הלמידה
, הערכה עצמית
  פרואקטיביות

יומנים , מחווני זיהוי עצמי
  תכנית אישית, אישיים

, לקשר לחיים האישיים
לתת , לברור ולבחור, להיזכר

להציע להציב , ביטוי לרגשות
מטרות אישיות ולתכנן את 

  המסלול למימושן

הגדרת , צפייה בסרטי טבע  נטורליסטית
תצפית על , טיולים, צמחים

, ביצוע ניסויים בטבע, ח"בע
  אחזקת פינת חי

, חממה או משתלה, פינת חי
 ,סרטים וספרים בנושא טבע

  חומרים לניסויים, טיולים

, לחקור, לבצע תצפית
, לטייל, להסיק, למיין, להגדיר

  לטפל בבעלי חיים ובצמחים 

 


