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 סילבוס מפורט: 

 נושאים מס' מפגש

 פעילות כדור חווייתיתמפגש הכרות עם המדריך והמשתתפים דרך  1

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

 כדורגל שם החוג:

הכדורגל הינו כלי לרכישת מיומנויות מוטוריות עם שיפור מרכיבי הכושר  מטרות החוג:

הגופני ומיומנויות חברתיות דרך המשחק. הילדים יתמודדו עם משחקונים 

ותרגילים שהיעדים בהם משלבים מרכיבים מהכושר הגופני )מהירות, 

זריזות, קואורדינציה, כח וכדומה( במקביל למיומנויות חברתיות, תוך שימת 

 דגש על שיתוף פעולה, התמדה, כבוד הדדי וסובלנות.

תכנית האימונים המקצועית היא ללמד את יסודות הכדורגל בהדרגה 

ולאפשר למשתתף התקדמות בקצב שלו ותוך כדי לימוד חוקי משחק 

הנאה, התמודדות ומפגש הורים ומשפחות  -הכדורגל וכן לאפשר לילדים 

 המגיעים לעודד ולתמוך בילדים.

ים מועברים בכל שכבת גיל בהתאם ליכולות, כאשר המטרות התכנ

העיקריות הן: לימוד יסודות הכדורגל, פיתוח השחקנים המוכשרים וקידומם 

 לרמה ארצית.

 טיפוח התדמית והשליטה העצמית

 פיתוח יכולת התמודדות עם הפסדים  

 שיפור יכולת החשיבה והלמידה 

 שיפור הקואורדינציה והחשיבה.  

 ולת עמידה בלחציםלימוד יכ

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

סה"כ שעות 

לחוג+סה"כ מס' 

 מפגשים:

 אימון בשבוע במשך עשרה חודשים בשנה  מפגשי שני

  שם המדריך:



 
 מרכזים קהילתיים גלבוע

 הכרות עם מושגי יסוד בכדורגל ותרגול בקבוצות קטנות 2

 הכרות עם מושגי יסוד בכדורגל ותרגול  3

 משחק קבוצתי 4

 תחנות תרגול תפקידים במגרש 5

 תרגול בקבוצות קטנות 6

 תחרות פנדלים קבוצתית 7

 אימון כושר וקואורדינציה 8

 משחק קבוצתי 9

 שוער מתחלףמשחק  10

 תרגול בקבוצות קטנות 11

 תחנות תרגול תפקידים במגרש 12

 אימון כוח 13

 משחק קבוצתי 14

 תחרות פנדלים קבוצתית 15

 משחק נגד קבוצה מחוג אחר 16

 אימון כושר וקואורדינציה 17

 תרגול בקבוצות קטנות 18

 משחק קבוצתי 19

 משחק שוער מתחלף 20

 תפקידים במגרשתחנות תרגול  21

 תחרות פנדלים קבוצתית 22

 אימון כוח 23
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 משחק קבוצתי 24

 תרגול בקבוצות קטנות 25

 אימון כושר וקואורדינציה 26

 משחק נגד קבוצה מחוג אחר 27

 משחק שוער מתחלף 28

 משחק קבוצתי 29

 תחנות תרגול תפקידים במגרש 30

 תרגול בקבוצות קטנות 31

 אימון כוח 32

 משחק קבוצתי 33

 תרגול בקבוצות קטנות 34

 משחק נגד קבוצה מחוג אחר 35

  תחנות תרגול תפקידים במגרש 36

 משחק קבוצתי 37

 תרגול בקבוצות קטנות 38

  ילדים -משחק הורים  39

 חגיגי וחלוקת תעודות לסיום החוג משחק קבוצתי 40

 

 

 

 

 

 


