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  הלימודים שנת בתחילת ילדים של רגשיים לצרכים היענות
 גולדהירש אורה: כתיבה

 לדרך..." )אל הדרך, שמרית אור( ביד יד, הדרך אל נצאה "ושוב        
 
 
 

 .ויצירה שמחה של טובה לשנה ברכה נושאים וכולנו החלה הלימודים שנת
 
 אירוע היא, לגנים בכניסתם הצעירים הילדים עבור ובעיקר, בכלל ילדים עבור ל"שנה תיחתפ

 מהפרידה חרדה, מהצפוי חששות, החידוש לקראת שמחה: שונים רגשות המעלה משמעותי
 .רבה סקרנות עם יחד מההורים

 
, דיםליל שבהתחדשות ולהתרגשות לחגיגיות מרכזי מקום במתן החדשה הלימודים שנת את נפתח

 .החינוכיים ולצוותים להורים
 

 ולהוות ילד כל של בטחונו את לבסס מקצועית ומחויבות מרכזי תפקיד יש הגן של החינוכי לצוות
 בתוך מרחבים) הגן של הפיזית הסביבה את להכיר ילד לכל לעזור  חשוב". מבטחים חוף" עבורו

 . הגן וילדי הגן צוות: האנושית סביבתו את להכיר(, ועוד שירותים, המשחק פינות, ובחצר הגן
 (ההתחלה רק וזוהי: בחוברת לפעילויות הצעות ראו)

 כללים למידתו בגן חדש יום בסדר התארגנות: כמו רבות, משימות לילדים בתחילת השנה יש
 המעניינות פעילויות ובחירת להעדפותיהם בהתאם חברים רכישת, להם מוכרים שלא וחוקים

 .אותם
 

 איתותי ולזהות הראשונים בצעדיהם הילדים את וללוות לתמוך: המרכזית היא המטרה זה בשלב
 . קיימים אם מצוקה

 
 בין משמעותית דמות צאושימ וחשוב, מהוריהם בבוקר הפרידה בתהליכי מתקשים ילדים לעיתים

 .בפרידה ולהוריהם להם שתסייע הגן בצוות המבוגרים
 בעלי הם הראשונים שהשבועות, משימה היא ולגן לקבוצה פרט כל של השייכות תחושת הגברת

 ההסתגלות בתקופת בגן לה המסייע והצוות הגננת בשימוש המרכזי הכלי. לביסוסה רבה משמעות
 ועם, ילדים של קטנות קבוצות עם, פרט כל עם ואיכותית ותיתמשמע אינטראקציה קיום:  הוא

 .הגדולה הקבוצה
 

 .וילדה ילד לכל מיוחד באופן והתייחסתם אישי קשר יצרתם יום שבכל לב שימו
 

 תגובות להתאים יש: מרכזית היא ומצוקותיהם קשייהם לכל, הילדים לצרכי וזמינות היענות
 להוביל ההסתגלות של הראשונים בשלבים מומלץ אל. הגן ילדי של ושונים משתנים לצרכים

 אחד לכל ולהתייחס רגשות לזהות קשה, שכן. במליאה מובנית בפעילות דווקא רגשיים תהליכים
 ובהתייחסות קטנה בקבוצה: היא לעבודה העדיפות. גדולה קבוצה בתוך הילדים מן ואחד

 .פרטנית
 

 הם שבו שלב זהו. השנה בתחילת כבר עצמית ושליטה עצמאות שיגלו, צעירים מילדים מצופה לא
 על האחראים במבוגרים לבטוח יכולתם את לבסס חשוב. ומלווה מרגיע, תומך למבוגר זקוקים
 ולהפעיל התנהגות כללי בנושא להרחיב מוקדם לגן ההסתגלות של הראשונים בשבועות. שלומם

 תהיה עצמאי באופן להתארגן לילדים שיעזרו הכלים רכישת. עצמאות המדגישות תכניות,
" בוגרים להיות: "כגון אמירות המשדרות ציפיות בפניהם להעמיד שלא השתדלו, ולכן הדרגתית

 .מוגבר תסכול בפני מהעמדתם וחשוב להיזהר
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תחילת השנה אינה תקופה רציפה. חגי תשרי קוטעים את הרצף ולילדים אחדים חוסר הרציפות 
ים שבין הפרידה מההורים והישארות במסגרת הגן לבין מקשה על ההסתגלות. המעברים החד

לבלבל את  יםתקופת החגים, שבה המשפחות מתכנסות ונמצאות יחד באינטנסיביות, עלול
 הילדים.

 
הכלת הרגשות השונים של ילדים והתייחסות אישית למצבו של כל ילד בתקופה זו תעזור 

לדים, שבשבועות הראשונים נראו כילדים בהתארגנות ובהסתגלות של כלל הילדים. יתכן ודווקא י
 -שמתאקלמים במסגרת הגן, פועלים בהנאה ויוצרים קשר ישיר ובטוח עם צוות הגן, דווקא הם 

לעיתים מתקשים בחזרה לאחר החגים. גלו הבנה ורוגע גם מול שינויים הנראים כנסיגה. האמון 
 עזור להם להרגיש בטוחים בגן. ישתתנו ביכולתם של הילדים לחזור לנינוחות ולתפקוד מיטבי, 

 
הימנעו מאמירות המביעות תמיהה או אכזבה כגון: "מה קרה לך? היית כל כך שמח בגן לפני 

 החג!", או : "התנהגת בתחילת  השנה כמו בוגר, אני מאמינה שאתה יכול..." וכו'
אותה  בגן שבהדרגה הילדים יכירו נעימה שיגרה הדרך להתארגנות לאחר החגים היא ביצירת

 וישתלבו בה.
 

 ביטחון תחושת. שנה תחילת של זו בתקופה מתמיד רבה חשיבות בעל הוא הילדים הורי עם הקשר
 עם ישירה תקשורת .הגן במסגרת בשהותם ילדיהם של הביטחון תחושת את תגביר ההורים של

 באשר מידע העברת גם ותאפשר ילדם של הרגשי מצבו לגבי מהם מידע לקבלת תוביל ההורים
 .בגן ילדם של להתנהגותו

 
 )אל הדרך, שמרית אור(  ..".יחדיו בה נעבור, הדרך ורבה, הדרך ארוכה אם "וגם        


