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לאפשר לילד האוטיסט להבין את סביבתו1.

לשפר מיומנויות2.

לאפשר תפקוד משמעותי ועצמאי בקהילה3.

מטרות התוכנית  



?בסביבהלהבין ולהתנהל מה מקשה על הילד 

,  קבלת החלטות, יכולת ארגון: ליקוי בתפקודים הניהוליים

,  גמישות, הסטת קשב, שליטה על אימפולסים, הבנת רצף

...התמודדות עם שינוי

חרדה ותסכול

!בעיות התנהגות



!אייך ולא מה

.מסגרת ללימוד מיומנויות

אינה תכנית לימודים אלא' הטיץ

שלד



עקרון ההבניה
.  את הנעשהלהבין מקל על הלומד •

.לתפוס עצמו כאדם מביןעוזר לילד •

,  מיעוט למידה, עייפות, יש בלבול, כשאין הבניה•

.  התנהגויות מאתגרות וחוסר עצמאות

ההבניה מתבצעת באמצעים ויזואליים



הבניית הסביבה הפיסית

הבניית הסביבה הלימודית

הבניית הסביבה הזמן



הבניית הסביבה הפיסית
ארגון הלוחות, ארגון  הכיתה לאזורי פעילות•

ולא מפריעלפעילות , מתאים,מסומןכל אזור •



אזורי הפעילות בכיתה

אזור למידה אישית•

אזור עבודה עצמאית•

אזור עבודה קבוצתית•

.....ציור, ספרייה, משחק, פינת מחשב•

פעילות במליאה•

אזור לארוחות•

אזור רגיעה•
הקפידו לבצע  

את הפעולה רק 

באזור המתאים



הבניית הסביבה האנושית

הבניית הסביבה האנושית
איפה כל אחד יושב 

מי יכול לשבת קרוב לדלת ומי צריך לשבת רחוק 

מי יכול לשבת ליד החלון ומי לא

מי יכול לשבת ליד מדף ומי יוריד הכול מהמדף 

מי יכול לשבת ליד חבר ומי צריך שולחן לבד

מי צריך להסתכל לכיוון הקיר ומי לכיוון הכיתה



הבניית הסביבה הפיסית

הבניית הסביבה הלימודית

הבניית הסביבה הזמן



הבניית העבודה

חשוב לארגן את העבודות של הילד כך שהוא יבין מה  •
.מאפשר עבודה עצמאית.  עליו לעשות

משימותסלסלאות. 1

התלמיד

סל סיימתי

משחק בסיום

בסלסלאותעבודה מורה

הבניית הסביבה הלימודית



יג'ג
עוזר בביצוע מטלות 

תעסוקתיות



פירוק מטלה



הבניית הסביבה הפיסית

הבניית הסביבה הלימודית

הבניית הסביבה הזמן



:  מערכת פנימית•

ומהמסיים מתי, עבודה ישכמה, לעשותמהמבהירה •

.  הדבר הבא

.מאפשרת עבודה עצמאית•

הבניית הסביבה הזמן



:  מערכת יומית•

עוזר , כרטיסיות עליהם רצף הפעילויות במהלך היום•

.  להתמודד עם שינויים, בקרה לבצע, להתארגןלילד 

\עוזר להראות לילדים עם תחומי עניין מיוחדים•
.  אובססיות מתי מותר להם לעסוק בנושא שלהם



:בניית מערכת

חפצים בגודל אמתי

מיניאטורות  

תמונות מוגבהות

תצלומי הצוות

תצלומי הילד

איורים, סמלים

מילים כתובות

רצף מלמעלה עד למטה או מימין לשמאל

כמות

אישי\כתתי 



:  יש דרכים שונות לילד לסמן את מעבר הזמן

ליד שיעור שנגמרVלסמן 

להוריד את הכרטיס  

להזיז מסגרת מתמונה לתמונה  

להפוך כרטיס  



הבניית השיעור

.וסוף קבועאמצע משתנה , התחלה קבועה•

שיעור מילים באסה.doc
שיעור מילים באסה.doc


הבניית מעברים

(שיעור\הפסקה)צלצולים •

תיפוף בתוף כסימן לבוא למפגש•

פעמון שמודיע על סיום ההפסקה•

טיימר, שעון •

חפץ מעבר\כרטיס•



הוראה מובנית.... לסיכום
.בטחון, לשקט נפשי, תורמת להבנה•

.כלי שמפתח עצמאות•

מובנות היא כמו  

קביים-לאדם נכה 

!משקפיים-וללקוי ראייה 


