
 התהפכות

 פונקציה
 התהפכות 

 אביזר על הצד על הבטן על הגב

על    הישענות של הידיים
בסיס רחב, החוק השלישי של  
ניוטון: מוחזר כוח זהה בגדול  

 שהופעל רק בכיוון ההפוך.
 

מגע עמוק בכף היד   •

 ובשורש כף היד. 
דחיסה של כף היד שלך  •

לכף היד של התינוק וכך  
גם הכתף של הילד יותר 

 נלחצת.

 דחיסה כף היד לרצפה •

עבודה על השכמה   •
מאחור על ידי טפיחות  

 כיוון וכוונה.

להעמיד כף יד אחת מול  •
האף, לאן שכיוון הפנים,  

להרים את המפרק  
ולהוריד נוצרת העברת  

אל הצד השני וכך  משקל 
קל יותר לעשות העברת  
משקל, השענות בפנים  

עוברת לאזור האוזן  
ובעזיבה היא עוברת  

 הלחי הקדמית.  לכיוון
 

דחיסה לתוך הרצפה,   •

הרמת מרפק, הזזת  
 השכמה.  

המרפקים של התינוק   •
מונחים על מרכז כף היד 

שלך ודחיסה לכיוון  
הכתף, מאפשר לזרוע 
ולשורש כף היד להיות  

 מונחת.
 

כל האפשרויות פשוט עם  
האביזר שבוחרים )כדור, 

מקל, מרקס, חישוק, פעמון,  

אופציה  גליל, ספוג, וכן כל 
לחגים וכו'(.  שרוצים שקשורה 

 
 

העברה מיד ליד, הבאה לקו  
)לעבוד עם שתי    האמצע.

הידיים כדי להביא לתרגול של 
 שני הצדדים(.

 

 מחיאת כפות ידיים •

 שילוב אצבעות   •

להביא ולחכך את הידיים  •

אחת בשנייה, לפיתה של  
כף היד שלך והבאת היד 

 שלו לקו האמצע.  

אביזר ולהעביר  • לקחת 
ליד, נדנדה. כדור  מיד

גדול שצריך להחזיק  
 בשתי ידיים.

 

להניח אביזר או את היד   •
ולחכות שהיד   מול הפנים 

תהיה מושטת לשם ותגיע 
 לקו האמצע. ל

אביזר ולהעביר  • לקחת 
 ליד השנייה, נדנדה.

 

לטפוח עם היד של   •
התינוק על קו האמצע  
שלו )בנוסף מגדיל את  

 (.  C-הכפיפה של ה

היד מול הנחת אביזר או  •
 האף.

 

כדור גדול, מקל גדול )מקל  
ניילון, מטפחת  פטיש(, 

)מראה אם   חציית קו אמצע
 התינוק מוכן להתהפכות(

 

הדגש כאן שהעיניים עוברות 
לצד שאת רוצה, השענות  

יותר לצד אחד, הראש 
מתפקד כמשקולת והרגליים 
לתנועה של הגוף.  מצטרפות 

כמו בפונקציה של העברה  
יית קו  מיד ליד אבל בחצ

 האמצע.

הצלבה, הושטת היד לאביזר, 
תיפופים והקשות עם הידיים 
או אביזר, לגרור את היד עם  

 הכדור.
 

  כמו הגב



 

 אביזר על הצד על הבטן על הגב פונקציה
 התהפכות  

 תיאום בין השרירים
ברגליים • שימוש    -נדנדה 

 במנוף להתהפכות

 -התהפכות דרך הרגליים   •
שתי ידיים מעבר לראש,  
להעמיד רגל אחת שתי  
להרים את מפרק הירך  

ולהסיע את הברך לכיוון  

הרגל השניה ולעבור אותה 
והיד תצטרף עושים זאת 

של צעצוע  גירוי  על ידי 
ולהגיד לו שעכשיו  

 מתהפכים.

דחיסת היד הרמה והורדת  

)הברך  הברך שהיא כפופה 
עושה רוטציה אל מפרק הירך,  

 שדרה(האגן ועמוד ה
להרים את   התהפכות דרך היד

היד לעבר התקרה ולתת לראש  
על היד שברצפה.   להתגלגל 

הלןך וחזור לחכות ולראות מה 
 קורה ואז להביא להתהפכות.

  התהפכות דרך הראש
צעצוע.  כשהמבט מלווה 

לתת תמיכה בחזה ובגב)היד  

זה הרצפה(  שלך 
 דחיסות אגן וכתף

 לקרב ברך למרפק

 

עם הלשון • שלב זהפונקציות כלליות ב  משחקי מימיקה 

 להביא ברכיים אל הבטן •

אל הפה •  להביא רגליים 

 להביא ידיים אל הפה •

הקרסול • ויישור   כיפוף 

להרים את הרגל ולהפיל   •

 על הרצפה

לשחק במקצבים כי בכל   •
מקצב נדרשת התארגנות  

 אחרת.

להרים רגל אחת בניצב   •
הברך   לרצפה דחיסה לכיוון 

עם כף הרגל, להניע את 
 הקרסול.

לדחוס מעט ולהרים כדי   •

את המפשעה  ליישר 

להרים את הרגל ולהפיל   •
 על הרצפה

  

 


