
דרך הספורט
 חשבון ואנגלית

דרך ספורט משחקים ותנועה



מי אנחנו ?
 חברת הפיל הינה חברה לחינוך והעשרה אשר הוקמה ב-2012

על ידי רועי ולודבסקי ויאיר דורון.

מטרתה קידום ילדים ונוער בישראל בשיטת לימוד חוויתית.

אנו מתמחים בצהרונים, תל"נ, קייטנות וחוגים.
אנו בונים מערכי לימוד ייחודיים ושמים דגש בבחירת המדריכים והכשרתם.

אג'נדה חברתית מובילה אותנו ומתבססת על אידיאולוגיה שוויונית שעיקרה

כל ילד יכול להצליח!



פלטפורמת משחקי ספורט ייחודיים שפותחה על ידי בוגרי מכללת וינגייט.

באמצעות משחקי הספורט אנו מתרגלים חשבון או אנגלית.

 במהלך השנה אנו מקיימים קשר רציף

 עם המורים המקצועיים בבית הספר על מנת לשפר

את ביצועי התלמידים בחינוך גופני ובמקצוע הנבחר.

דרך הספורט



אילו סוגיות נלמדות?????

*תרגול ושינון לוח הכפל 

*זיהוי צורות הנדסיות והכרתן 

*פתרון בעיות מילוליות 

*תרגול חיבור וחיסור בעל פה 

*מבנה עשרוני, תכונות, אופי המספר ועוד... 

דרך הספורט - חשבון
תרגול נושאים שונים בחשבון באמצעות פלטפורמת משחקים ספורטיביים.

?



משימות המשלבות פעילות גופנית ואנגלית

באמצעות שמיעה, קריאה וכתיבה.

 אילו נושאים נלמד ?

*זיהוי אותיות ומילים 

*איות והרכבת מילים ומשפטים 

   Grammar תרגול*

*דיבור בשפה האנגלית 

דרך הספורט - אנגלית



יתרונות הלימוד החוויתי
*מקטין אנטיגוניזם למקצועות הריאלים 

*מקנה ביטחון עצמי 

*מחזק עשייה ספורטיבית ומגבש חברתית 

*מעניק שיעור "חינוך גופני" נוסף במהלך השבוע 

 *יוצר קשר עם ילדים בעלי בעיות קשב וריכוז   

תוכנית ספורט מיוחדת עם משחקים חדשניים

מהארץ ומחו"ל בדגש על רוח ספורטיבית  

ערכים וכישורים חברתיים.     

אנו עובדים עם הילדים על:

פרגון לחבר והתמודדות עם הפסד 

גיבוש כיתתי, עבודת צוות ושיתוף פעולה 

מודעות וחלוקת קשב 

העצמת הילד וחיזוק הדימוי העצמי 

קואורדינציה ותיאום עין-יד 

סופר ספורט



*מקטין אנטיגוניזם למקצועות הריאלים 

*מקנה ביטחון עצמי 

*מחזק עשייה ספורטיבית ומגבש חברתית 

*מעניק שיעור "חינוך גופני" נוסף במהלך השבוע 

 *יוצר קשר עם ילדים בעלי בעיות קשב וריכוז   

 צוות ההדרכה מורכב ממורים לחינוך גופני, מדריכי ספורט ואנשי חינוך

בעלי ניסיון ואוריינטציה למקצוע הנלמד.

רכז ומפתח התוכנית - איתי ולודבסקי

 הינו בוגר תואר ראשון בחינוך גופני במכללת וינגייט.

 ”מטרת העל שלי היא לשנות את צורת הלימוד בארץ

לדעתי ניתן ללמד כל מקצוע דרך ספורט, משחקים ותנועה,

 במיוחד שכיום יש בממוצע רק כשני שיעורי חינוך גופני בשבוע, 

OECD מעט ביחס למדינות   

 הילדים זקוקים לפעילות גופנית, לימוד חוויתי וקבוצתי 

מחוץ לכותלי הכיתה.“

צוות המדריכים

.

.



 www.pilproject.org    pil@pilproject.org
רועי: 054-5347213איתי: 054-5897699

אנו מאמינים בלמידה אקטיבית ומאתגרת
המבוססת על רעיונות פשוטים

שמגבירים הנאה מלימודי חשבון ואנגלית
ומקדמים את הרצון האישי ללמידת שפה

ופתירת תרגילים.


