
 
  

 אפריל 2020

  הורים יקרים,

  את הקובץ הזה ערכנו עבורכם, לשימושכם בימי הקורנה והסגר בבית.

 הרשת מוצפת בעיצות לכם ההורים. נראה לנו חשוב שתדאגו לעצמכם למילוי המצברים שלכם
 ולשקט שלכם, אחרת קשה מאד להיות עם הילדים בבית. כשאתם עם הילדים היו איתם ולא עם

 המסכים שלכם: מעט זמן משותף ממש יעיל יותר מהרבה זמן משותף בו אתם טרודים בטלפון או
  במחשב. אתם לא צריכים ללמד את הילדים שלכם את חומר הלימוד של הגן!

  מה כן ניתן ללמד:

  הסתגלות בזמן משבר. תלמדו מה הילדים שלכם צריכים: לאט, לא להתנפל עם משימות.

 למדו אותם חוסן והתמודדות עם אי וודאות הרשימה שלמטה תסייע לכם בכך. למדו אותם
 אחריות לעצמם, למשפחה ולחברה – בזה שנשארים בבית ובסיוע שלהם בעבודות הבית,

 בקטנה. וודאי ישנם עוד דברים חשובים נוספים לחיים שיכולים ללמוד בזמן הזה. אלה שיעורים
  חשובים מאד לחיים.

 חשבו מהם הערכים המרכזיים עבורכם. שמרו על יחסים של כבוד, שיתופיות, והכניסו כמה
 שיותר הומור והרבה חום, אהבה ומגע.

 צרפו את הילדים למערך המשפחתי ולמטלות בבית – במידה ובאופן שאתם והם●
 יכולים. שמרו ככל האפשר על שגרת היום, על סדר יום, במציאות הזו. קימה –

 התלבשות, סידור המיטה והחדר, ארוחה.... הקביעות הזו (בלי לחץ) יכולה לסייע בתוך
  אי הוודאות.

 הקפידו לא לפתוח את החדשות ברדיו ובטלביזיה כל היום - זה עלול להציף בחרדה●
  אתכם וגם את הילדים שאינם יודעים איך לעכל את האירוע הזה ואת גודש האינפורמציה.

  אינטראקציה עם הילדים חשובה והיא יכולה להיות במינון שמתאים לכם ולילדים.●
 כמו הקפידו על זמן פעילות מוטורית: תופסת, משחקי כדור (אם אפשר), דג מלוח,●

 מחבואים, "דוד אמר", פיקולו... יש המון פעילויות מוטוריות שאפשר לעשות בבית. זה
  פורקן טוב!

  משחקי קופסא, ציורים, לגו, הרכבות, צביעה, מנדלות...●
 שעת סיפור – למי שמתאים, לפני השינה או במהלך היום. אפשר לבחור עם הילד.ה. את●

 הסיפור, אפשר סיפור בהמשכים, אפשר לספר בע"פ סיפורים משפחתיים, לדפדף יחד
  באלבומי תמונות משפחתיים.

  טלוויזיה – אפשרו יותר זמן מסכים, זה מרגיע את כולנו.●
  ממתקים – כמו טלביזיה...גם כאן אפשרו יותר כדי להוריד את רמות החיכוך.●
 קשר עם המשפחה המורחבת – זו שעה יפה לשמירה על קשר עם סבים ובני דודים.●

 אפשר בשיחות וידיאו בהם סבתא, או סבא או אתם מספרים מה עשינו היום – או
 מספרים סיפור על ילדותם, סיפורים משפחתיים, או אחרים. גם זה רצוי שיהיה בזמן

  פחות או יותר צפוי מראש וקבוע.
  ניהול יומן ימי קורונה משפחתי בו כל אחד כותב/מצייר/ מדביק/  משהו בכל יום.●
  אפשר גם  לצלם במצלמה של הטלפון ולהכין אלבום דיגיטאלי.●

 

 



 
 
 
 
 
 

  סדר יום לדוגמה להורים לילדים עד גיל שלוש.
 ההצעה היא כללית, חשוב כמובן לעשות את ההתאמות לכל משפחה, עם הצרכים והמאפיינים שלה.

 
 בוקר טוב! התעוררות, צחצוח שיניים, התלבשות, סידור המיטה  7:30 שגרת היום

 הכנת ארוחת בוקר משותפת (חתוך ירקות, עריכת שולחן, פינוי  8:00
  מדיח, הכנת ממרחים, קילוף ביצים....)

 ארוחת בוקר (רצוי במשותף)  8:30
  פינוי השולחן, שטיפת כלים.  9:00

 
  פעילות מוטורית: : בניית מסלול מכריות, שרפרפים. 9:30  פעילות מוטורית

 בניית מחנה בסלון, בניית פינת ג'ימבורי עם מזרן וכריות, יוגה
 לילדים בסרטון, ריקוד משותף, גלגול ומסירות כדור רך, קפיצה
 בדלגית, גומי קפיצה, 'משחקים של פעם:' מחבואים, דג מלוח,

  תופסת, כסאות מוזיקלים...
 בחירה משחק חופשי של הילדים  10:30  פעילות עצמאית

  פעיליות יצירה משתנות/ אפיית עוגיות במשותף...  11:30  יצירה
  הכנת ארוחת צהריים  12:00  שגרת היום

  טקס קצר לפני האוכל, עריכת שולחן  12:30
  ארוחת צהריים משותפת, פינוי....

 התארגנות לשנת צהריים (החתלה, החלפת בגדים) שיר/ דקלום  13:00
 לפני המנוחה

 זמן מנוחה: שנת צהריים/ מי שלא ישן: צפייה בסיפור/ הצגה  13:30
  בטלוויזיה

 ף, עוגיות/עוגה שהכנתם יחד וכו'  15:30
 קריאת ספר/משחקי קופסא/פעילות יצירה/אפייה/ סרטונים  16:00  ביחד

 בטלביזיה..
התאווררות/פעילו

  ת מוטורית
  יציאה לחצר/מרפסת/טיפוס בחדר המדרגות (אם אפשר)  16:30

 בבית: קפיצות, ריקוד משותף, התעמלות במשותף של כל
  המשפחה.

 קשר
  משפחתי/חברי

 קפה וידאו עם המשפחה/חברים/ גננת  17:30

 הכנת ארוחת ערב, ארוחה, פינוי  18:00  שגרת היום
  התארגנות לשינה: מקלחת, צחצוח שיניים, סיפור/טקס לפני השינה.  19:30

  לילה טוב 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 

  פעילויות שגרת היום שהילדים יכולים להשתלב בהן:
 

  פינוי כלים מהשיש, מהמדיח. בעיקר סכו"ם לקטנים.●
  מיון כביסה: לפי צבעים, לפי בני המשפחה, זיווג גרביים....●
  מילוי מכונת כביסה והפעלתה, הגשת אטבים כשתולים כביסה.●
  סידור המיטה בבוקר●
  השתתפות בהכנת ארוחות, ערככת השולחן, ניקוי השולחן.●
 ניקוי צעצועים●

 

 מרפסת: מי שיש לו מרפסת/חצר/אדניות בבית – להשקות, לעשב, לשתול, לעשות פינת ירק עם
 דגלונים ודחליל

 יצירה: ממה שיש בבית. דפי צביעה, מדבקות, ציור. הדבקות (אריזות ריקות, הדבקת עלים)
 הכנת בצק, בצק משחק, הכנת מוביילים, השחלת חרוזים גדולים, פלסטלינה, חימר, סריגת

  אצבעות, גזירה במספריים...

 

  שלכם באהבה,

  צוות הגיל הרך, מכללת סמינר הקיבוצים והסטודנטיות

 

 


