
על חשיבותה ויתרונותיה של חצר פעילה בגן הילדים 
  

רבות נכתב על חשיבותה ויתרונותיה של החצר בגן הילדים.  
חצר הגן מספקת מרחב, המאפשר פעילות (חופשית או מונחית), במגוון מתקנים, אביזרים, כלים וחומרים, ובכך 

תורמת להתפתחותם של ילדים בכל תחומי ההתפתחות (גופני, שכלי, רגשי וחברתי).  

בדף מידע זה נציג בקצרה את יתרונותיהם של שלושה תחומי פעילות מרכזיים ומשמעותיים בחצר הגן: 
פעילות גופנית / מוטורית 1.
משחק בחול 2.
משחקי דמיון (משחק סוציו-דרמטי) 3.

החצר כמרחב לפעילות גופנית/מוטורית 

בשנים האחרונות מתברר, כי התנועה היא אחד הגורמים המשמעותיים להתפתחותו התקינה של הילד בשנות חייו 
הראשונות. יחד עם זאת, במחקרים העוסקים בגיל הרך נמצא, שכיום ילדים מניעים את גופם הרבה פחות מבעבר.  
כתוצאה מכך, אנו עדים היום לתופעה רווחת של השמנת יתר, לבעיות בריאותיות שונות, כמו גם לבעיות 
התפתחותיות כגון: חולשה בחגורת הכתפיים, הבאה לידי ביטוי בקשיים בציור או בכתיבה, קשיים בקואורדינציה 

ובשיווי משקל הגורמים לנפילות רבות וקשיים בהתארגנות.  

ידוע זה מכבר, כי התפתחות מוטורית תקינה מהווה בסיס משמעותי ביותר לתפקוד היומיומי של הילד ולהתפתחותו 
בכל התחומים גם בעתיד.  

בתחום הרגשי - העלאת הדימוי העצמי והביטחון העצמי של הילד.  

בתחום החברתי - ילדים שפעילים גופנית- לרוב נהנים יותר משיתוף פעולה של חברים ומשכללים את המיומנויות 
החברתיות שלהם בעקבות האינטראקציה במשחקי התנועה.   

בתחום הקוגניטיבי - מחקרים מוכיחים שישנו קשר ישיר בין פיתוח יכולת הלמידה לבין התנועה בגיל הרך. לאור כל 
האמור לעיל, ברור כי חשוב מאוד לעודד את הילדים לפעילות גופנית יומיומית.   
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היות וילדים בגיל הרך מבלים חלק ניכר משעות היום בגן הילדים, מוטלת אחריות כבדת משקל לשלומם 
ולהתפתחותם על הצוות החינוכי בגן. כאנשי חינוך בגיל הרך, עלינו לשוב ולשאול את עצמנו: באיזו מידה אנו 
נותנים את הדעת לחשיפה יום-יומית, איכותית ומספקת של ילדינו למגוון פעילויות גופניות, אשר יתרמו לבריאותם, 

לרווחתם ולהתפתחותם? 

מרחבי חצר הגן, יחד עם מתקני החצר הקבועים והמתחלפים בה - יכולים בקלות לשרת מטרה חשובה זו כאשר הם 
מהווים חלק קבוע ובלתי נפרד מהתוכנית החינוכית בגן. סביבה תנועתית הזמינה לילדים מדי יום בחצר- תורמת 

להתפתחותם המוטורית ולפיתוח מודעותם לגוף ולתנועה. 

מספר דוגמאות לפעילויות גופניות, אותן ניתן ליישם באופן יומי בחצר הגן: מסלולים מוטוריים משתנים, משחקי 
קליעה בכדור, משחקי ריצה, קפיצה, זחילה, טיפוס, שיווי משקל  ועוד... 

פעילות בחול 

אין חולק על כך כי החול הוא אחד מחומרי המשחק הראשונים, המתאימים ביותר לילדים צעירים. החול מאפשר 
מגע ישיר עם חומר טבעי, הנאה ופורקן. המשחק בחול תורם להתפתחות וללמידה של הילדים; מרבית הילדים 

נהנים מהמגע הישיר עם החול והוא נחשב לחומר "פתוח", המאפשר מגוון פעילויות והתנסויות חושיות וחווייתיות.  

ארגז החול בגן מהווה סביבה שבה הילדים יכולים לבנות וליצור, לשחק, לחקור וללמוד. הפעילות בחול מאפשרת 
לילדים לתרגל את המיומנויות המוטוריות והתנועתיות שלהם ואת הכישורים הרגשיים והחברתיים שלהם בקבוצת 

בני הגיל, וכן להרחיב את עולם הידע והמושגים אגב תיווך של מבוגר. 

בשנים האחרונות מסתמנת ירידה בחשיפתם של ילדים למשחק בחול עקב החשש של הורים ומחנכים מלכלוך 
ומזיהומים. בהזדמנות זו חשוב לומר, כי טיפול נכון בארגז החול- יכול בקלות למנוע את החשיפה לזיהומים, בעוד 

יתרונותיו ההתפתחותיים של המשחק בחול- לא יסולאו בפז! 
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משחקי דמיון (או- "המוקד הסוציו-דרמטי") 

הנטייה למשחק הסמלי, אשר מתחילה להתפתח סביב גיל שנתיים, היא טבעית וחשוב לטפח ולעודד אותה. פיאז'ה 
הדגיש, כי משחקים דרמטיים וסוציו-דרמטיים חשובים הן להתפתחות הרגשית והן להתפתחות השכלית של הילד. 
במשחק שכזה, הילד מתאמן בקשרים חברתיים ולומד את החוקים השונים הקשורים לקשרים חברתיים. בתחום 
השכלי, הוא מעשיר את שפתו, מפנים מושגים, לומד רצף פעולות ועוד. בתחום הרגשי הוא בונה את בטחונו העצמי 

ולומד להכיר את עצמו ואת יכולותיו. 

חצר הגן מספקת הזדמנות ייחודית ונפלאה למשחקי דמיון, המרחיבים ומעשירים את טווח אפשרויות 
המשחק המתקיים בתוך הגן. המרחב הגדול שלה, יחד עם האפשרות לגוון בסוג החפצים והאביזרים המוגשים בה 

מייצרים "עולם שלם" של אפשרויות.  

מבין האפשרויות הבולטות לעידוד משחקי הדמיון בחצר, אפשר לציין את השימוש בגרוטאות, דהיינו- חפצים 
וחומרים השייכים לעולם המציאות, אשר שיצאו מכלל שימוש. חפצים אלה המוכרים לילד מעולמו הקרוב, משקפים 

לו את המציאות הפיזית והחברתית הסובבת אותו ומאפשרים לו להבנות בעזרתם מציאות משלו (מלכה האס). 

שימו לב:  
לצד יתרונותיהן הבולטים, השימוש בגרוטאות בחצר מחייב תשומת לב מרבית לנושא של בטיחות, הן בבחירת 

האביזרים והן באופן הגשתם.  

לצורך שימוש מושכל בגרוטאות בחצר- אנו ממליצים בחום להתייעץ בצוות המקצועי שלנו. 

לסיום:  
"בעידן המסכים" המודרני, שבו ילדים רבים חווים את חוויית "החוץ" – המשחק והחוויה מחוץ לבית – בעיקר בחצר 
גן הילדים, יש חשיבות רבה בזימון חצר גן עשירה, מאפשרת, מאתגרת, יפה ואסתטית, המעודדת פעילות גופנית, 
תחושתית, ביטוי עצמי, חופש, יוזמה ויצירתיות – מרכיבים הכרחיים להתפתחות בריאה ולקיום  חוויה ולמידה 

משמעותית. 

איילת שורר ממלוק 

 (MA) מומחית בגיל הרך

מנחה מקצועית, רף-טף
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