
 
 מרכזים קהילתיים גלבוע

 

 

 סילבוס חוגים העשרה

  

 

 סילבוס מפורט: 

 נושאים מס' מפגש

 מפגש הכרות עם המדריך והמשתתפות בחוג  1
 והסבר מושגים בסיסיים בתחום הכדורסל

 המשך לימוד מושגים בסיסיים בתחום הכדורסל והדגמתם  2

 עבודה בקבוצות קטנות –כדרור וקליעה לסל  3

 הסבר חוקי הכדורסל –משחק כדורסל קבוצתי  4

 מרכזים קהילתיים גלבוע )מ.א הגלבוע( שם הארגון:

 כדורסל בנות  שם החוג:

להוות מסגרת מקצועית, חינוכית, נעימה ותומכת, שמטרתה העיקרית היא  מטרות החוג:
 ות בתחום הכדורסל.ומוכשר ותצעיר ותחממה לגידול ספורטאי

, תפעל לפתח יכולות בנותפעילות החוג תחתור לקידום שיתוף הפעולה בין ה
 של סבלנות, סובלנות ומשמעת מצד אחד ויצירתיות מההיבט הנוסף. 

של זהות ומטרה משותפת גם ברמת הקבוצה וגם  תחושה יקנה לבנות החוג
 ברמת האזור.

עידוד ילדות לעסוק בספורט בכלל ובכדורסל בפרט תוך שילוב מסרים 
עות לכך שהישגים וערכים חינוכיים בלימודי הספורט, תעלה את המוד

בספורט הם שילוב של כישרון פיזי וכישרון אינטלקטואלי ותוביל להכרה 
 והוקרה חברתית להישגיהן של נשים בתחום הספורט.

 טיפוח התדמית והשליטה העצמית
 פיתוח יכולת התמודדות עם הפסדים  

 שיפור יכולת החשיבה והלמידה 
 שיפור הקואורדינציה והחשיבה.  

 עמידה בלחציםלימוד יכולת 

 בכיתות ג' + ו' הפעילות מיועדת לבנות מהחברה הערבית אוכלוסיית היעד:

סה"כ שעות 
לחוג+סה"כ מס' 

 מפגשים:

 אימון בשבוע במשך עשרה חודשים בשנה מפגש

  שם המדריך:



 
 מרכזים קהילתיים גלבוע

 יישום חוקי הכדורסל – עבודה בקבוצות קטנות 5

 משחק כדורסל קבוצתי 6

 תחנות חווייתיות 7

 עבודה בקבוצות קטנות 8

 משחק כדורסל קבוצתי 9

 עבודה בקבוצות קטנות 10

 משחק כדורסל קבוצתי 11

 משחק כדורסל קבוצתי 12

 תחנות תרגול טכניקות 13

  עבודה בקבוצות קטנות 14

 תחנות חווייתיות 15

 משחק כדורסל קבוצתי 16

 בקבוצות קטנותעבודה  17

 משחק כדורסל קבוצתי 18

 עבודה בזוגות 19

 תחנות תרגול טכניקות 20

 עבודה בקבוצות קטנות 21

 משחק כדורסל קבוצתי 22

 משחק נגד קבוצה מחוג אחר 23

 עבודה בקבוצות קטנות 24

 תחנות חווייתיות 25

 משחק כדורסל קבוצתי 26



 
 מרכזים קהילתיים גלבוע

 עבודה בקבוצות קטנות 27

 כדורסל קבוצתימשחק  28

 תחנות תרגול טכניקות 29

 עבודה בזוגות 30

 משחק כדורסל קבוצתי 31

 תחנות חווייתיות 32

 עבודה בזוגות 33

 עבודה בקבוצות קטנות 34

 משחק כדורסל קבוצתי 35

  עבודה בקבוצות קטנות 36

 תחנות חווייתיות 37

 משחק כדורסל קבוצתי 38

  משחק חגיגי לסיום החוג 39

 מפגש מסכם וחלוקת תעודות הערכה 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


