
 איך מסבירים לילדים ?
 

 

 

 !ממבואות החרמוןמרחיקים את הקורונה 

 

 

  קווים מנחים להורים לשיחה עם ילדים בעקבות כניסה לבידוד

 

 הורים יקרים,

שיח והכנה מוקדמת יכולים לעזור בהפגת חששות ולהקל על כניסה לבידוד, עלולה ליצור, מתח דאגה ובלבול. 

 קווים מנחים לשיחה עם ילדכם.ריכז עבורכם  צוות השירות הפסיכולוגי במבואות החרמון. הכניסה לבידוד

 הכנה לשיחה: 

  בנושא. םועמדותיכ םמתגובות ההורים, לכן חשובה מודעות לרגשותיכמושפעות מאוד תגובות ילדים 

 .חשוב לפנות זמן לשיחה עם ילדכם ואם יש ילדים נוספים בבית, גם זמן לשיח איתם 

 במהלך השיחה: 

  והקשבה בשיח. אופטימיותהשתדלו לשמור על 

  בדקו עימם מה הם יודעים . לבידודהגן והכניסה ידעו את ילדכם בקצרה על סגירת

 אילו שאלות יש להם? איך מרגישים? כך. מה הם חושבים ?על 

 ותנו לגיטימציה לבטא מגוון של  עמדות ורגשות. למה שהם אומרים הקשיבו 

 לאחר מכן התייחסו לדברים שעלו.

  אצל מחלה מדבקת, לא תמיד נעימה, לא כולם נדבקיםהיא הסבירו שקורונה ,

צעירים שכן נדבקים, הסימפטומים  בדרך כלל קלים והמחלה עוברת. אבל בגלל 

  .למניעה שיש סכנת הידבקות יש צורך בבידוד,

 .סיפור לילדים - דרקונה   (ספר תמונות דיגיטלי-לדוגמא: דרקורונה )סרטונים שונים להסבר ברשת, קיימים 

   ?שתוך כדי הבידוד מישהו ימצא חולה, כי נדבק שאלה האם יכול להיות עלהיתכן שת

בהתמודדותה של הגננת עם  תקווה ואמונהשדרו ".  יש אפשרות ואנחנו מקווים שלא יקרה דבר כזה ענו, ש"

 במצבי חרדה, לעיתים יש צורך לחזור על ההסבר מספר פעמים, זה טבעי. המחלה.

  את קצת מוכר מתקופת הסגר אך קצת שונה. הסבירו איך תיישמו  –הסבירו לילדים מה המשמעות של בידוד

 . מהבית, התנהלות עם אחים שלא מהגןהבידוד בבית? האם ומי יישאר איתם כאשר תצטרכו לצאת 

 ?מולם  ההתנהלותתהייה איך סיכון, בקבוצת במשפחה אם מישהו 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQLY0eG2oXg


 

  להמחשת הזמן. ,טבלת ימי בידודהכינו 

 שמרו על סדר יום קבועניתן שמה כ הכינו יחד איתם שגרת בידוד. הכינו את המסגרת לשגרה 

)שעת השכמה ושעת הליכה לישון, שלבו פעילות גופנית, יצירתית ומשחק משותף בכל יום וזמני ארוחות 

 הכינו חלקים בתוכנית בשיתוף עימם. , (אם ניתן..מסודרים

 לת שגרת הבידוד. מומלץ להכניס את התוכנית שהכנתם לטב

 , החליטו מה מתאים לכם, לתכנן מיום ליום? אחת לשבוע, אחר.לגמישותהשאירו מקום 

 ?השאירו מקום לבדוק האם השגרה שקבעתם מתאימה, לכם? לילדכם 

  .בידוד אינו בדידות.עודדו קשרים עם החברים ועם המשפחה המורחבת באמצעים מקוונים 

 יש להימנע מתיוג של אשמים. י שנדבק לא בחר בכךהסבירו לילדים, שלפעמים נדבקים, מ. 

 וחזרו אח"כ עם תשובה. התייעצולשאלות הילדים, וענו עליהן. אם אינכם יודעים  הקשיבו

  השתדלו לא לשדר לחץ.)יתכן והילדים יביעו דאגה לצוות הבוגר בגן( לאופטימיות ותקווהתנו מקום , 

 כירו להם דברים שהם אוהבים לעשות, הזכירו להם כיצד התמודדו בהצלחה , הזהבליטו את הכוחות של ילדיכם

  עם דאגות או  קשיים בעבר.

 :לדוגמא והקשבההרגעה ישנה אפשרות לשילוב תרגילי 

 מומלץ לתרגול משותף.  .משל כדור השלג -מיינדפולנס לילדים 

  לפעילות בתנועה בבית. פתרונות יצירתייםלילדים הזקוקים לתנועה רבה, חפשו 

 לבידוד אתם לא לבד, כל הגן יצא - זכרו. 

 , מתמודדים יחד עם המצב וכמובן שגם אנחנו לרשותכם.בגן  הילדים, אתם ההורים והצוות

 

 הרבה בריאות,                                                              

 

 *6818מוקד המועצה      -צוות המועצה זמין עבור כל פנייה 

 מ.א מבואות החרמון והסברה דוברות

............................................................................................... 

 

 

חינוכי מבואות  יצוות השירות הפסיכולוג

 

 הורים יקרים, 

אם אתם נתקלים בתגובות קיצוניות של חרדה, בכי מתמשך, עיסוק אובססיבי בשאלת 

 ההידבקות, היצמדות יתר אליכם, קושי להירדם בלילה, או כל תופעה אחרת שמדאיגה אתכם, 

 04-6818016  :בטלבמועצה חינוכי  -לשירות הפסיכולוגי  אתם מוזמנים לפנות

 

https://www.maccabitivi.co.il/articles/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%92

