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התפתחות הגרפומוטורית

כיצד מתפתח הציור החל משרבוט ועד ציור של ממש

9
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חיות בציורי ילדים

ההתפתחות הגרפומוטורית  

משרבוט לציור  

(Lowenfeld)על פי לוונפלד 



משרבוט לציור על פי לוונפלד  –ההתפתחות הגרפומוטורית 

(Lowenfeld)

2-4גיל 

שרבוט

שרבוטים כתנועה , ציורים ראשוניים 

.ראשונית ותאום עין יד

7–4גיל 

טרום סכמה  

צורות לא . התפתחות התחלתית של סמלים

.מפותחות כייצוג אנשים



משרבוט לציור על פי לוונפלד  –ההתפתחות הגרפומוטורית 

(Lowenfeld)

7-9גיל 

סכמה 

המשך התפתחות הסמלים שהופכים להיות  

.ברורים יותר משמעותיים יותר ומגוונים יותר

9-11גיל 

ראשית הריאליזם 

התפתחות  . צבעים טבעיים, ציורי עם עומק מרחבי

.משמעותית בביטוי האומנותי



משרבוט לציור על פי לוונפלד  –ההתפתחות הגרפומוטורית 

(Lowenfeld)

11-13גיל 

, פסבדו ריאליזם מודעות לדמויות ולסביבה

.סוג של קריקטורות, עליה בפירוט ובפרטים

גיל התבגרות

ביטוי מתוחכם ומפורט  –תקופת ההחלטה 

המחייב המשך יצירתיות וביצועים  

.אומנותיים



משרבוט לציור על פי לוונפלד  –ההתפתחות הגרפומוטורית 

(Lowenfeld)

2.5–1.5גילאי –שלב השרבוט הספונטאני –השלב הראשון ◎

, הפעמים הראשונות בהם הילד אוחז בעיפרון ומגלה את תוצאות מעשיו◎

.  מרגע זה מתחיל הילד תהליך ארוך של למידה. משמעותיות במיוחד עבורו

ובוחן את ההבדלים בתפוקה שעל  , הוא מזיז את כלי הציור בכיוונים שונים

.הדף

ניתן , אך עם זאת, אחד מתמשך' קשקוש'נראה לעין בלתי מיומנת כ , שלב זה◎

,  בפירוש לראות כיצד ילדים מפיקים סגנונות שרבוט השונים זה מזה

.ומאפיינים רק את יצירתם הייחודית

נהנה  , הילד מייחס חשיבות רבה לעצם התנועה שבתהליך, בשלב זה◎

הקווים מתחילים ומפסיקים באופן  . מהחוויה החושית ומהתזוזה על הדף

הן לרוב מצוירות באופן לא  , ובמידה ומופיעות צורות גיאומטריות בציור, אקראי

.עקבי ומסודר

נחשף הילד בגן ובבית להתנסות בחומרי חישה  , במקביל להתנסותו בציור◎

.מכל אלו הוא מפיק חוויה חושית, בעלי מרקמים שונים, נוספים

המוצר המוגמר הופך  . ועושה זאת בריכוז רב, כולו לתוך יצירתו" שוקע"הילד ◎

.עבורו לתיעוד יכולותיו בתחום



משרבוט לציור על פי לוונפלד  –ההתפתחות הגרפומוטורית 

(Lowenfeld)

2.5-3.5גיל –שלב השרבוט המובנה –השלב השני ◎

בשלב הזה  . הילד מתחיל לנסות ולתכנן את הציור שלפניו◎

(  או דמוי עיגול)עיגול : מתחילות להופיע צורות גיאומטריות כמו

הפעם הופעתן (. או קווים מצטלבים שיוצרים חלל ריבועי)וריבועים 

הילד לפעמים ממלא דפים שלמים בניסיונות חוזרים  , אינה מקרית

ניתן להבחין בילדים שבוחנים , בשלב זה. ונשנים על אותה הצורה

.את אשר ציירו כבר במהלך הציור או אפילו בטרם התחילו

ויגדירו את האלמנטים  , בדרך כלל ישמחו הילדים לספר מה ציירו◎

אך אינו כזה עבור  ' קשקוש'הציור נראה אמנם כ. המופיעים בדף

.הילד



משרבוט לציור שלב אחרי שלב  
על לפי מיכל בוגין פינברג



שרבוט–השלב הראשון 
שנה וחצי עד שלוש

וחצישנהבגילמתחיל
ממשחקכחלק,בערך

הטבעיומהצורךספונטאני
.הסביבהאתלחקור

,ההתבטאותדרךזו
אתמביןלאהואבתחילה

,רואהשהעיןמהביןהקשר
.עושהשהידלמה

אקראיהכל
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התחלת שליטה בשרבוט

בעזרתשהתזוזהמגלההילד
הוא,מקריתאיננההצבע

.שליטהיכולתלושישמבין

,שלוששנתייםבגילבערך
,התנועהעלהשליטהיכולת

תכנוןלהתחלתמביאה
.הביצוע
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שלב הקווים  
אנכיים ואופקיים

מדודיםקוויםנוצרים
ישרים.יותרומאורגנים

.ומאונכיםאופקיים

קודםיופיעוהאנכיים
.האופקייםמכןלאחר
עלהמלמדיםקווים

.והחוצהפנימהכיוונים

מתחילהילדלפעמים
אםגם.לשרבוטשםלתת

.לשרבוטדומהלאזה

.הדמיוןשלבמתחיל
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,לאובייקטיםשמותולתתלדברמתחילילדכאשר
זה.תתאפקו"?ציירתמה",לשאולגדולפיתוייש

.חסימהליצורעלול

נחישותשלניצניםאלו,בציורהקואתהמכווןילד
.ודעתנות

שוניםיהיוהם,שרבוטשלשוניםסגנונותנוצרים
.לילדמילד

,הצבעעללחיצה,הדףמילויאופן,הקועוצמת
.הצבעיםובחירתיציבות

מתי,הילדשלאופיועלמלמדיםהשרבוטאפיוני
.חופשיאואימפולסיבי,ומופנםסגורהוא

דעותאוהגנות,ביקורתללאלציירלילדלתתחשוב
.קדומות
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היכולות לדמיין
משחק וציור, בעזרת הסמלה
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,  הנעה והנאה–שרבוט
סימון העולם הפנימי 

השארת חותם  , החוצה
.בעולם



בואו נשרבט  

15

.כלשהורגשבחרי1.

בבקשהכנסו,עמוקותנשימותנשמו,העינייםאתעצמוכעת2.

.הרגששל"ביטואציה"לכנסו.שבחרתםלתחושה

אתהמביעשרבוטהניירדףעלציירו,עינייםפקחוכעת3.

.שדמיינתםהרגשאוהתמונה



כשהעיגול נולד
שנתיים וחצי עד שלוש וחצי

מעוגלקומתגלה,בשרבוטהסלסוליםפקעתמתוך
.השלםהעיגולאתויוצריםנפגשיםותחילתושסופו

ביטויהואהמעגל,ומגוננתנעימהצורההואהעיגול
.סופיאיןוסיפוקהכלהשל

.יותרנשלטותמוטוריותתנועותמצריךהעיגולציור

.יותרהרבהמפותחותהקוגניטיביות,הרגשות

.מוגדרתלתנועהמופשטתמכלליתעוברתהתנועה

הדמיון,משמעותובעלתממוסגרת,ממשיתצורה
.שיצרלסמלשםנותןכברוהילדהעיגולאתמזהה

16



כשהעיגול נולד
שנתיים וחצי עד שלוש וחצי

הילדלפתחמתחיל,העיגולציורלתחילתבמקביל
."אני"למונחהמשמעותאת

שקייםמביןהוא"אני"שקייםמביןהילדכאשר
.היחסיםמערכתהבנתמתחילהולמעשה,"אחר"

.אנילאזההשניהעיגול,אניזההזההעיגול

,הדמיוןמרחבגםלהתפתחמתחילהזהבשלב
.משתכללים"כאילו"משחקי

בדרך,שלובקצבהעיגוללשלבלהגיעלילדתנו
.יגיעהעיגול,אותותזרזואל,שלו

17



18

הולדת העיגול מתוך  
היא הולדת  –השרבוט 

שמתגלה מתוך  , העצמי
השרבוט



הצלב הגיע 
גילאי שלוש עד ארבע

צורתנוצרת,העיגולהופעתלאחר
.סולמות,הצלב

.אופקילקואנכיקוביןמפגש

התפתחותהמסמןגרפיביטויזהו
.משמעותיתרגשית

.גומליןיחסישלתחילתם
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הילדבושלב,זהאתזהחוציםמנוגדיםקוויםשני
.ניגודיםלהביןמתחיל

.למטהלמעלה•

.שמאלהימינה•

.אחורהקדימה•

.וארץשמים•

.ודמיוןמציאות•

המעבר,במרחבחדשההתמצאותגםמסמןהשלב
,ועצמאיתיציבהלעמידה,נשענתועמידהמזחילה

.הצדדיםולכלואחורהקדימהללכתאפשר

20

הצלב הגיע 
גילאי שלוש עד ארבע



מורכבלכאורההתמיםהצלב
עלמלמד,ומשמעותימאוד

,התפתחההילדשנפשהשלב
,ניגודיםלהכיליכולההיא

והמחשבותהדמיוןשלב
.ויותריותרעצמאיים

ניגודיםבהשישצורה–הצלב
שלוהכלהאיזוןומאפשרת

.הפנימיהעולם

49עמוד
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הצלב הגיע 
גילאי שלוש עד ארבע



!זה אני, הנקודה
גיל שלוש עד ארבע

מגיעההצלבליצירתבמקביל
תופיעהיאהפעם.הנקודה

.העיגולבתוך

יש,חסותלקבלמוכןהילד
מגןהוא.והכלהביטחוןיותר

.וסדקיםפינותללא,

בתוךהצלבאוהנקודה
"האני"אתמסמלותהעיגול

.הראשון
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לעיגול  יש קרניים
גיל שלוש עד ארבע

הילדשליכולתואתהמסמלות,קרנייםיוצאותמהעיגול

.האחרעםקשרויצירתהחוצההמעגלמתוךלצאת

ניתןממנו(העיגול)פיזימרחבשלחוויהנוצרתלראשונה

.להיפרד

.האחרעםהילד,דיאלוגשלראשונהיצירה



בסיס הגיע המשולש בא
גילאי ארבע חמש

24

אך היא תפנית הדורשת מיומנות , הצורה לכאורה פשוטה

יכולת  , היא במקביל מלמדת על התפתחות רגשית. מיוחדת

.מטורית וקוגניטיבית גבוהה

לחיות  . התפתחות זו מציגה התפתחות קוגניטיבית מורכבת

.אבא אמא וילד, ילד אח ואחות. במשולש יחסים

.המשחקים הופכים לרבי משתתפים

.דינמיות וקשרים שמתרחבים, המשולש בסיס לביטחון



דמות( לברוא)אפשר כבר לצייר 
גיל ארבע עד שש

מוטוריתיכולתבעלהילדהזהבשלב
ואתקווים,נקודה,עיגוללצייר

יכולהילד,בינהםלשלבהיכולת
.דמותלצייר

שהילדמכךלומדיםאנובמקביל
שלהבסיסליצירתסיוםבשלבי

."האני"

לכן.הגוףתפיסתשלראשוניתחוויה
שוניםסמליםלמעשההןהדמויות

זהותעםאדםלדמותזהותולא
.מינית

25



הראש,בעיגוליתחילהדמותציור
האף,הפהיצויירובתוכו,גדוליהיה

.והעיניים

במה,מהראשייצאווהרגלייםהידיים
."הראשן"שלבשנקרא

יכולותיואתיפתחשהילדככל
תתפתחכך,קוגנטיבייםהחברתיים

"מציאותית"לדמותותהפוךהדמות

26

דמות( לברוא)אפשר כבר לצייר 
גיל ארבע עד שש



הביתהמגיעים 
ארבע חמש–גיל 

יכולכעתהוא,גדלהילדשלהמציאותעולם
הילד,יותררחבממקוםהעולםעללהביט
מגיע,יותררביםאלמנטיםלחברמסוגל
.הבית

המשפחהאתלהכילהיכולתעלמלמדהבית
.המשפחהמתגוררתהביתבתוך.בעולמו

.ומגוונותמורכבותהיחסיםמערכות

בהדרגהמופעיםוהדלתהחלונותציור
.ילדכלשלהנפשיתלהתפתחותבהתאם
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סיכום שלב אחרי שלב

אי  , חיפוש, ספונטניות, חיוניות, ראשוניות, קצב–שרבוט
.שקט וחרדה

יחסי גומלין של  , נפרדות, חוויית גיבוש של העצמי–עיגול
.זרימה ועטיפה, רכות, אני ולא אני, חוץ ופנים

.יש משהו חי בתוכי–נקודות בתוך עיגול 

.תחושת צמיחה, אפשר לצאת החוצה–קרניים 

חיפוש  , היכולת להכיל ניגודים ועולם פנימי מורכב-צלב
איזה כיוון  , ללכת לגובה או לרוחב, שאיפות, כיוון בחיים

.היכולת לשלב בין כיוונים שונים, רצוי

,  אסרטיביות, נוכחותם של גבולות ובסיס–משולש
.עיסוק ביחסים משולשים, דינמיות, תכנון

מסוגלות להבנה וביצוע יחסים , יכולת חברתית –הבית
.  מורכבים
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התנאים המתאימים לציור -ציור עם הילדים 

.לסביבה בה מתרחשת פעילות הציור ישנה השפעה על המצייר◎

.יש לדאוג לסביבה ולאווירה מותאמים◎

כלי הציור צריכים להיות מותאמים להתפתחות הילד ולקשייו בוויסות  ◎

.החושי

.מה שיגדיל את מידת ההתעניינות שלו בהם, למוטוריקה עדינה◎

.  ישיבה נוחה ומותאמת לילד, מרחב פעילות נעים◎

.מגוון רחב של צבעים◎

הוא יגלה עניין ומוטיבציה  , ככל שהגירוי שנספק לילד יהיה מסקרן יותר◎

.חופשי וספונטני, לצייר ציור פתוח









התנהגויות

מה ניתן ללמוד על התנהגויות בעזרת הציור

10

33



הציור כביטוי התנהגות של הילד

, ילדים צעירים מציירים מתוך מקום פנימי של רגש◎

".  מהראש"לא . ספונטניות ודמיון

הציור מהווה עבורם שפה וויזואלית תקשורתית בה הם  ◎

. וחושפים עצמם" מדברים"

עליו משליך הילד את  , הציור הוא גם כלי השלכתי◎

.רגשותיו הפנימיים

אופן התייחסותו של הילד למשטח הציור ובחירת  ◎

הצורות והצבעים מבטאים את מצבו הרגשי ומזגו של 

.הילד

תנועת הקו ולחץ הקו על הדף משקפים  , סוגי הקווים◎

. מצבים רגשיים שונים

.אגרסיבי, חד, קו סוער◎

.קו בטוח או קו מהסס שאינו זורם◎

הסימנים הגרפיים בציור משמעותיים לגילוי מידע אודות ◎

.בהתאם לכישרונו ובהתאם להתנסויות שלו, הילד



.יחסים בתוך המשפחה–הציור כביטוי התנהגות של הילד 

בהתבוננות בציורי משפחה נוכל ללמוד פרטים רבים  ◎
. אודות הילד המצייר

כשילד מצייר את דמות האם גדולה יותר מאשר דמות  ◎
נלמד מכך שלילד חיבור גדול יותר לאמו והיא  , האב

. ולהיפך, נתפסת בעיניו כדמות הדומיננטית במשפחה

גודל הדמות בעיניי הילד שונה מהשקפת : חשוב לציין◎
,  ילדים אינם יודעים להעריך גילאי מבוגרים. מבוגרים

הם משתמשים בגודל הדמות כדי להביע את רגשותיהם 
.כלפיה

ומידת הקרבה  , נוכל ללמוד על יחסיו של הילד עם אחיו◎
.ביניהם



כישורים –הציור כביטוי התנהגות של הילד 

חברתיים

כישורים חברתיים באים לידי ביטוי בהתנהגויות בתחום ◎
.הבינאישי

(.  בקבוצת השווים)שיתוף פעולה של ילד עם בני גילו ◎

מגוון בצורות , ככל שהציור עשיר-מגיל שש ומעלה ◎
יעיד הציור על כישורים חברתיים , ומאורגן בקשר הגיוני

.של המצייר

ציורים בהם האלמנטים פזורים ואינם מתחברים יראו  ◎
. בדידות ובידול חברתי של המצייר

צביעת שטח בצורה אוורירית  , תנועת קו זורמת ואחידה◎
. מורה על ילד חברותי

,  כגון דף ריק עם פרח קטן, ציור שיש בו יותר מדי אוויר◎
.יכול להעיד על מצוקה ובדידות



יכולת קוגניטיבית–הציור כביטוי התנהגות של הילד 

אנחנו יכולים לגלות יכולת קוגניטיבית של 4החל מגיל ◎
.  המצייר

, כאשר לילד יש יכולת להפשיט צורה ולציירה באופן סכמתי◎
הדבר יראה  , כלומר לצייר צורה מופשטת שיש לה משמעות

.  על יכולת חשיבה גבוהה

כאשר הילד בוחר לצייר את המאפיינים הבסיסיים של ◎
. האלמנט המצויר באופן סמלי ומתומצת

הבחירה לצייר פרח תוך ציור של הגבעול ועלי  : לדוגמה◎
.  הכותרת של הפרח

יכולת קוגניטיבית נמדדת גם ביכולת ארגון הקומפוזיציה  ◎
.במרחב הדף ויכולת לתאר פרטים קטנים במכלול הכולל

.חשוב לשים לב ללחץ של כלי הציור על הדף◎

שיעיד על ילד , אחדים מהילדים יציירו בקו חלש ורופף◎
. מהסס

.  אחרים יציירו בקו בטוח וזורם שיראה ביטחון של המצייר◎

תנועת הקו ומהירות  , חשוב להתייחס לאיכות הקו, בנוסף◎
עד כמה חלל הדף , לארגון הצורות והאלמנטים, הקו על הדף

.  ריק או דווקא עמוס בדימויים



:מוטוריתמוכנות

בכיתהשמתחילה,הכתיבהמשימתעםיתמודדשילדכדי◎

.מוטוריתמבחינהבשלשיהיהחשוב',א

ולגזורכפתורלרכוס,חרוזלהשחיללדעתאמורהילד◎

.צורות

,מפותחתעדינהמוטוריקהיכולתלראותניתן,הזהבציור◎

הצורותבתוךמדויקתבצביעה,קוויםבהצלבתהמתבטאת

.קטניםפרטיםשלובציור

הילדהשלוהדיוקהשליטהמידתעלמלמדהציורסגנון◎

מתחילהשהיאלפנימתכננתהיא.הציורבכליהמציירת

,המותאמתבאחיזההכליאתמחזיקהשהיאוסבירלצייר

.הדףעלובדיוקבחופשיותלנועלההמאפשרת



:מוכנות קוגניטיבית◎

היא היכולת להתבטא באוצר מילים -בשלות קוגניטיבית ◎

למיין אלמנטים על פי שני , ליצור מבנה של עלילה, רחב

.  כמו צורה וצבע, קריטריונים

אני מזמין ילדים לצייר גם , כדי לבדוק מוכנות קוגניטיבית◎

.  ציורים ספונטניים וגם משימות מונחות בציור

כפי , כך אני בוחן את האופן בו הילד מתמודד עם מצב נתון◎

הילד יצטרך  , כשהמורה תכתוב על הלוח: שיקרה לו בכיתה

.להסיק מסקנה ולבצע, לקלוט

הוא  ', אחד הדברים הנוספים שנבדקים לקראת כיתה א◎

שזו בעצם היכולת לבצע –היכולת לחשיבה רב שלבית 

מבלי שצריך  , משימה גם כשיש לה מספר רב של שלבים

.לקבל הנחייה בנפרד על כל שלב

בציורים רואים זאת דרך התכנון והיכולת של הילדה  ◎

העיגולים  , למשל)המציירת לחזור על תבנית מסוימת 

(.הסגולים והוורודים



:רגשיתמוכנות

ציוריופענוחבמיוחדחשובההרגשיתהבשלותבדיקת

.לכךהטוביםהכליםאחדהואילדים

,עצמאיבאופןלהתמודדהילדיכולתאתמחפשיםאנו

.סמכותולקבלתסכולעםלהתמודד,רגשותיואתלבטא

באמצעותהיאזאתלראותביותרהטובותהדרכיםאחת

.הקובאיכותהתבוננות

,וזורםנעיםבקוהשימושאתלראותאפשר,זהבציור

דמותשלהסופיהרושםואתצבעיםשלרחבמגוון

.פניםומאירתמחייכת



:מוכנות חברתית

למצביםילדשלההסתגלותאופןמשמעהחברתיתמוכנות◎

.חדשים

נכוןהואכמהעד,גילובניעםמתקשרהואבההדרך◎

.פעולהולשתףלהקשיב

ילדבציוריםאחפשלא,חברתיתמוכנותבודקכשאני◎

.ובולטמוביל,הכיתהכמלךעצמואתשמצייר

יודעיםפשוטחברתיתמקובליםהכיהילדים.להיפך◎

,מקוריות,מחשבתיתגמישותולהפגיןכולםעםלהסתדר

.שוניםלמצביםעצמםאתלהתאיםויכולתמוטיבציה

מבחינהשמוכניםהילדיםאצללראותיהיהאפשרבציורים◎

וקשריםצבעוניות,בציורפרטיםשלועושרגיווןחברתית

דמות,עפיפוןמחזיקהדמות,למשל.האלמנטיםביןייחודיים

.וכדומהאחרתדמותעםמשוחחת



קבוצת הוואטסאפ
לבלוב חינוך צעירים מאהבה

הדרכה הורית, ויסות חושי , פענוח ציורים

050-3132367
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(BA)יועץ חינוכי –קובי אברהם 

הדרכות והשתלמויות, הרצאות

.וויסות חושי, פענוח ציורים 

050-3132367: נייד

livlov.koby@gmail.com

mailto:livlov.koby@gmail.com


כלים טיפוליים

פרטנית וקבוצתית, הדרכה הורית, ציור משותף 

12
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ניתוח ציורי משפחה–מודל לבלוב 

וחוסרלצורךכמענהפותח"משפחהציורילניתוחלבלובמודל"◎

.שניםמספרשלשטחעבודתלאחר

שלאיתורהמאפשר,ציוריםלניתוחכליהוא"לבלובשלהמודל"◎

מחבריהאחדכלשלכפרט,המשפחתיתהמערכתבתוךקשיים

.אחדכגוףכולההמשפחהושל

עםבשיתוףנבנית,"לבלובשלהמודל"י"עהניתוחעבודתלאחר◎

.הוריתוהדרכהלטיפולעבודהתוכניתההורים

שיחות:השארביןכולליםהתוכניתנעזרתבהםהטיפולייםהכלים◎

אחדכלעםהפרטניתהעבודה,וקבוצתיתפרטניתעבודה,אישיות

משתתפיםשלושהשניים)הקבוצתיתוהעבודה,המשפחהמבני

.העבודהתוכניתהגדרותפיעלנבנית,(בקבוצה

במערכתמשמעותייםשינוייםביצועהמאפשרכלי–משותףציור◎

.ילד–הורהשליחסים



ניתוח ציורי משפחה–מודל לבלוב 

שלבים בביצוע התהליך

.המשפחהמבניאחדכלשלחופשיבנושאציור◎

נבחריםבנושאיםהמשפחהמבניאחדכלשלציורים◎

.מראשומוכתבים

.ההוריםאםמפגשמכןולאחרהציוריםניתוח◎

.והילדיםמההוריםאחדכלעםאישימפגש◎

ותוכניתהציוריםניתוחדוחמסירת,ההוריםעםמפגש◎

.העבודה



גזרי עיתון / השלמת ציור 

ניתן ללמוד , המודבקים על דף , עיתון / בעזרת חלקי ציור ◎
.על מחשבות פנימיות של המצייר

מיקום  , בחירת הציור החלקי מתוך קבוצת הציורים◎
.ההדבקה על דף הנייר

וכל שאר החוקים לגבי פענוח ציורים  , השלמת הציור◎
.עובדים גם כאן

יש  , אופציות הבחירה הניתנות למצייר, מגבלה אחת ◎
.לדאוג למגוון רחב של ציורים

.שיחה עם המצייר מעצב, בסיום שלב הציור◎
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ניתוח מקרים

הדרכה ותוצאות, פענוח, סיפורם של שלושה מקרים

13
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