
 

  הרך בגיל משחק התפתחות
 

 השלבים בהתפתחות הינו זהה מילד לילד אך טווח הזמן להבשלה של כל שלב שונה ויתכן סדר*

 .קל נורמטיבי בין הילדים בגיל המצוין הטבלה שינוי
 

 גיל הילד היכולת בטווח הנורמה

חוקר את האביזרים והופך אותם למשחקים דרך , התינוק מתעניין בסביבתו, משחק חקרני

מריח והופך בחפץ כדי ללמוד על התכונות , לוחץ, זורק, נושך, טועם, חמשת החושים שלו

ממוקד יותר בהתחלה התינוק חוקר עם כל גופו ועם הזמן מתפתח משחק . והמאפיינים שלו

התינוק מתעניין בעיקר במחשקים שמפעילים חזק את החושים והם  .בכפות הידיים והפנים

 .מלאי אור צליל ותנועה

 חודשים 0-21

מבין חוקי משחק , פאזלים מעץ, הילד מסוגל לשחק במשחקי התאמה פשוטים כגון לוטו

ליד ילדים בני גילו , מסוגל לשחק משחק מקבילהילד , בסיסיים כגון משחקי זוגות של הפכים

משפטים קצרים , מסוגל להביע מלל, בעוסקים בנושא דומה כגון משחק בחול בארגז החול

מסוגל . התעניינות באחר והנאה משותפת, שיתוף בחוויה ואמפטיה, בתחום של התפעלות

 .ללבצע מטלה משחקית ביחד עם אדם נוסף בעיקר במשחקים מובנים כגון פאז

 חודשים 21-12

מסוגל , משחק יותר ביחד מאשר לבד, גילוהילד מסוגל לשחק משחק מקביל ומשותף עם בני 

הילד מסוגל להבין  .להבין ניצחון והפסד ולהגיב באופן תואם גיל, לשמור על תור במשחק

מסוגל לשחק משחקי הרכבת דגם , או לוטי קרוטי באים באיםכמשחקים מורכבים כגון ה

 .וגניטיבייםצריכים כישורים קהמ

12-63 חודשים  

מות מסוגל לקחת תפקיד על עצמו ולהיד, להילד משחק משחק מגוון ועשיר בתכנים תואמי גי

מחוות גוף ופעולות המאפיינות את הדמות , ק תסריטי עשיר במללרלוונטית במשחלדמות ה

הילד משחק משחקים משותפים בעיקר עם ילדים בני גילו אך . צלם ועוד, מוסכניק, כגון רופא

מסוגל לשחק , מסוגל להתאים את עצמו למשחקים עם ילדים צעירים או מבוגרים ממנו

הילד מסוגל להעסיק . עם מבוגרים משחקים עם כמה משתתפים אף בקבוצה גדולה וכמובן

יה כגון מסוגל להתחיל במשחקי אסטרטג .דקות 60-30את עצמו למשכי זמן ארוכים של 

מסוגל לשחק משחקים המצריכים הפרדה וראיית האחר כגון משחקי קלפים של  .דמקה

 .רביעיות

63-24 חודשים  

 .יש לבדוק את העניין מול רופא ילדים, מטווח הנורמה אינה מהווה בהכרח עיכוב התפתחותי חריגה*
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