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 סילבוס חוגים העשרה

 

 

 סילבוס מפורט: 

 נושאים מס' מפגש

 במיםהקניית תחושת הביטחון הכרות עם המדריך והמשתתפים בחוג ו 1

תנוחת הגוף הנכונה  ועבודה עלבמים ושחרור מחרדות, הקניית תחושת ביטחון  2

 וקצב נשימה רגוע.

 מיפוי רמות השחייה של המשתתפים וחלוקה לקבוצות 3

בצורה עצמאית על  עצמםלהחזיק את  המשתתפים ילמדולמידה ללא מצופים,  4

 .בתנועותיהםהמים ולשלוט 

 למידת טכניקת שחיית חזה ונשימה נכונה 5

 ית חזהשחיתרגול   6

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

 שחייה שם החוג:

הקניית תחושת הביטחון במים ושחרור מחרדות, ועד לתנוחת הגוף  מטרות החוג:

הנכונה וקצב נשימה רגוע. דגש על שחייה נכונה תוך חיזוק נקודות 

התורפה של כל שוחה. הקדשת תשומת לב אישית למגבלות ולקשיים 

כך שכל ילד יוכל להתקדם בקצב המתאים לו ולהרגיש בנוח,  מיוחדים

עד השלב בו יהיה מסוגל להרגיש משוחרר ולהפיק את מירב ההנאה 

 מהשחייה ומכל פעילות אחרת הנעשית במים.

בזכות לימודי השחייה נעצים את ביטחונם העצמי ואת תחושת 

 המסוגלות של הילדים.

 מהכפרים הערביים ילדי כיתות ג' + ו' אוכלוסיית היעד:

סה"כ שעות 

לחוג+סה"כ מס' 

 מפגשים:

 )בחודשי הקיץ( מפגשים, כל מפגש שעה 40כ 

  שם המדריך:
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 תרגול שחיית חזה 7

 תרגול שחיית חזה 8

 תרגול שחיית חזה 9

 תרגול שחיית חזה 10

 תרגול שחיית חזה 11

)למשתתפים המבצעים את הטכניקות הקודמות לימוד טכניקת שחיית פרפר  12

 בצורה מלאה(

 תרגול שחיית פרפר 13

 תרגול שחיית פרפר 14

 תרגול שחיית פרפר 15

 שחיית פרפרתרגול  16

 תרגול שחיית פרפר 17

לימוד טכניקת שחיית גב )למשתתפים המבצעים את הטכניקות הקודמות  18

 בצורה מלאה(

 תרגול שחיית גב 19

 תרגול שחיית גב 20

 תרגול שחיית גב 21

 תרגול שחיית גב 22

 תרגול שחיית גב 23

 תרגול שחיית גב 24

 משחקי מים קבוצתיים 25

 שחייה אישיותמשימות  26

 משימות שחייה אישיות 27
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 משימות שחייה אישיות 28

 תחרות שחייה חזה 29

 משחקי מים קבוצתיים 30

 משימות שחייה אישיות 31

 משימות שחייה אישיות 32

 משימות שחייה אישיות 33

 תחרות שחייה פרפר 34

 משחקי מים קבוצתיים 35

  משימות שחייה אישיות 36

 שחייה אישיותמשימות  37

 משימות שחייה אישיות 38

  תחרות שחייה גב 39

 סיכום וחלוקת תעודות 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


