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חדות מחשבה

מורה עם  )מרגיש הכל , שומע, רואה: רגישות סנסורית
(עיניים בגב

זיק של סקרנות

אנרגטיות

מסתערים על משימה מעניינת

  יכולת התמדה

מוטיבציה גבוהה ונחישות להצליח
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הפרעת קשב היא מתבטאת בחוסר מיקוד  
יתרוהיסחיותהקשב 

: טיפוסים3היא כוללת 

ADDחסר קשב  

תנועתיות יתר+ אימפולסיביות 
תנועתיות יתר+ אימפולסיביות + חסר קשב 
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הרשמה ללימודים 

הרשמה ללימודים 

פסיכומטרי  , לאחר שיפור בגרויות
ולעיתים ועדת חריגים
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http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.lsu.edu/studentorgs/intlstudentassoc/assets/images/board_pics/Scholarship.jpg&imgrefurl=http://beachhillel.org/&usg=__wNBYZldAw_Sa1FosoJwo_uaKRag=&h=319&w=400&sz=9&hl=iw&start=372&sig2=Y3sjee7W9TQNJmc5RW40xQ&itbs=1&tbnid=qAipxiDBHjE-PM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images?q=%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98&start=360&hl=iw&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=soaeS8bqE5Hi-QbM8Zj0AQ
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.lsu.edu/studentorgs/intlstudentassoc/assets/images/board_pics/Scholarship.jpg&imgrefurl=http://beachhillel.org/&usg=__wNBYZldAw_Sa1FosoJwo_uaKRag=&h=319&w=400&sz=9&hl=iw&start=372&sig2=Y3sjee7W9TQNJmc5RW40xQ&itbs=1&tbnid=qAipxiDBHjE-PM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images?q=%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98&start=360&hl=iw&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=soaeS8bqE5Hi-QbM8Zj0AQ
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 טאבלט/מחשב נייד

 עקיפת קשיי כתיבה )הקלדה וארגון החומר הנלמד
(והתארגנות

 (עקיפת קשיי קריאה)תוכנות הקראה באנגלית

 קשיים בהעתקה וארגון )אפליקציות לסיכום שיעור
(  מחשבתי

 (מפוי חשיבה)תוכנות להתארגנות מחשבתית

 ניהול יומן אלקטרוני
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https://youtu.be/8sfwTe8_Jkg


          

..מוציאה דף ועט ומתחילה לכתוב•
:או לפחות מנסה להתחיל לכתוב•
?כיצד אפשר להסביר פיזור דעת•
?האם ניתן לחיות את הבעיה–הפרעות קשב •
כיצד יכול ילד להסביר להוריו מדוע לוקח לו כל כך הרבה זמן להתיישב•
?בשולחן ולעשות שיעורים•
.לנסות להתרכז ולהתמקד במטרה, טוב•
:פתאום להסתכל על הספרים שמונחים על המדפים•
....מעניין...אממ.המילים שעל גבי הכריכה, הצבעים•
!להוריד את הראש בחזרה למחברת !•
המחשבות שוב נודדות.לחשושים בצד שמאל•
עוד דקה עוברת•
.הצלחתי לכתוב שורהסוףסוף ! אווה•
"למחוק אותה-לא יצא טוב. לא•
"היום בערב אשים לק: "להסתכל על הציפורניים•
בחזרה למחברת!•
?אז איפה הייתי...רגע•
מבוא להפרעות קשב. כן...אה•
,המזגן פה מקפיא את העצמות והאור לא מספיק חזק! אוף"•
"יש רעש של קידוחים מבחוץ והכיסא לא נח לי•
להסתכל על השעון ולראות כמה זמן עבר•
"כבר עברה חצי שעה וכתבתי רק שורה אחת....מממ"•
להסתכל שוב בשעון•
הוא כבר שנה על היד שלי. הגיע הזמן להחליף את השעון הזה"•
אבל איפה לעזאזל אמצע שעון יפה•
"?שקל400-בפחות מ•
קולות צעדים מתקרבים....•
:זו הספרנית•
".להתחיל לסיים-דקות נסגרת הספרייה5עוד "•


