
חוזרים לגן
לחזור לגן בשגרת קורונה
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אנחנו מכירים את הסיטואוציה הזו מתחילת שנת הלימודים- הילד שלנו נדבק לנו לרגל, בבכי שלא מפסיק, ולא מוכן לשחרר. אנחנו

מוצאים את עצמנו מנסים להמלט מהחיבוק, לסמן לגננת שזהו, תקחי אותו ממני, ולצאת ליום עבודה. זה נגמר בסוף תמיד בבכי קורע

לב של שני הצדדים- אחד בגן, והשנייה באוטו.

זה כשמתחילה השנה. 

ועכשיו מה? היינו כמעט חודשיים בבית, אנחנו חוזרים לשגרה מאוד מאוד לא ברורה,  שהדבר הוודאי היחיד בה הוא אי וודאות.

3 ימים בגן, 3 ימים בבית, מי יהיה איתי בקבוצה, אנחנו גם לא יודעים מתי תגמר שנת הלימודים הזו, ואפילו דברים פשוטים כמו מתי נצא

לחופשה שוב לא לגמרי ברורים.

אז מה אנחנו, ההורים, יכולים לעשות כדי לעזור לילדים?

 

לפני הכל אני רוצה להגיד לכם שאני מבינה אתכם. ממש. לרוב הילדים המעבר הזה לא פשוט בכלל, וגם לרוב ההורים, לחזור לשגרה,

כשלא ברור בכלל מה יהיה איתנו בתקופה הקרובה, עוד יותר קשה.

המטרה של המדריך הקצר הזה הוא לתת לכם כמה שיותר כלים לחזרה טובה לשגרת הקורונה, ולעזור לכולנו לעבור את התקופה הזו

טוב יותר.

 

אז למה החזרה לגן כל כך קשה לנו?

- רוב ההורים משוועים לחזרה לשגרה, ואין להם זמן להקדיש לפרידה

- הרבה מהילדים לא מבינים בכלל לאן הם חזרו. שום דבר לא דומה למה שהיה קודם.

- הזמן הארוך יחד היה משמעותי עבור הילדים שלנו, והם מתקשים להפרד מאיתנו.

- החיבור בין כל אלה יוצר חומר נפץ רגשי ועשוי לייצר פרידות מאוד מורכבות, שבתורן, מוסיפות לחבית חומר הנפץ, ומייצרות

מעגל שלא נגמר.

 

אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו יודעים שיש שני סוגי ילדים שחוזרים לגן. 

בדיוק כמו שחלק מהילדים נדבקים להורים שלהם עם סופר גלו, בבכי קורע לב, יש גם, באופן מפתיע, כמה ילדים שנפרדים בשמחה

והולכים להם להשתולל ולשמוח, מתרגשים לראות את החברים שלהם ומנופפים לשלום להורים שלהם, כאילו אין שום בעיות בעולם.

אז איך הופכים את הילד שלנו לאחד מהם? מהילדים הזורמים?

מאלה שנפרדים בגן בחיבוק ובנשיקה בקלות ובשמחה?

 

התשובה נעוצה בשני מושגים: משמעות ושליטה.

 

פרק ראשון: מעברים
למה החזרה לגן מייצרת כל כך הרבה מתח אצל כולנו?

אמא, אל תלכי!

 

המשפט (או הזעקה קורעת הלב): "אמא, אל תלכי!" או "אבא, אל תלך!", מבטא

את הרצון של הילדים שלנו להישאר איתנו עוד קצת, לשמר קצת את התחושה

ששומרים עליהם, שהם בטוחים, שמישהו איתם. 

 

צריך לזכור שהם לא רוצים לעשות לנו "דווקא", הם לא מתעקשים ולא מנסים

"לסחוט תשומת לב". הם פשוט רוצים, כמו כולנו, עוד קצת וודאות, וכשאתם

בסביבה, יש להם בטחון וודאות יחסיים.



תחושת המשמעות היא התחושה של ילד שהדברים שהוא עושה הם בעלי משמעות למציאות שלו ובעלי משמעות עבור

המבוגר המשמעותי לו. התעלמות מהבכי של הילדים, אמירות כמו: "מה יש לבכות? אנחנו עוד רגע נפגשים?" מקטינות את

תחושת המשמעות של הילד בתוך חווית הפרידה, ולעומתן, מתן כלים לילד להפרדות, הקשבה לצרכים שלו ולאמירות שלו,

מגדילות את תחושת המשמעות שלו בתוך הסיטואציה.

 

תחושת השליטה היא החוויה של הילד שברור לו מה הוא צריך לעשות, יש לו וודאות ובטחון בעצמו ובסיטואציה. הוא יודע

שהתהליך של הפרידה הוא בידיו ושיש לו את הכלים לעזור לעצמו בתוכו. תחושת השליטה מגבירה את היכולת של הילד

לעזור לעצמו וגם לסובבים אותו.

 

כפי שאנחנו יודעים וחווים, הימים האלה מזמנים לכולנו התמודדות עם חוסר בשליטה וחוסר במשמעות, ולכן דווקא

בסיטואציה של החזרה לגן, חשוב שנשים דגש על הקניית התחושות האלה לילדים שלנו.

 

את תחושת השליטה והמשמעות נעביר אל הילדים דרך תהליך של הפחתת חששות והעלאת ציפיות לקראת ההליכה לגן,

הכרות עם ההנחיות החדשות ומתן וודאות גדולה ככל האפשר במצב שנוצר, וכמובן, הכרות והכרה של הילד בכוחות

ובכשרונות שלו עצמו.

 

חשוב לומר שלא לכל הילדים תהיה הסתגלות קשה, חלק מהילדים שהתגעגעו מאוד למסגרת, יעברו את הימים הראשונים

בחזרה לגן בקלות וללא בעיות. אבל, גם אצל ילדים כאלו, יכולים להגיע רגעים קשים בשלבים מאוחרים יותר, 

והידיעה שיש להם כלים לעבור רגעים קשים תעזור להם גם בשלבים מאוחרים של החזרה לשגרת קורונה.

 

בכל השלבים, שימוש בכלי משחקיים עוזר לילד לתמלל את הרגשות שלו דרך עבודה עם האונה הימנית, היצירתית, ולא

מכריח אותו לחשוב על החששות הללו באופן לוגי, דבר שמרבית הילדים בגילים הצעירים עדיין לא מסוגלים לעשות

אותו. עוד חשוב להדגיש כי השיחה על החזרה לגן צריכה להיות שיחה פתוחה, לא שיפוטית, לא מאיימת, אלא דרך שאלות

פתוחות ומקדמות שיח. ככל שתשאלו יותר שאלות פתוחות, כך ירגיש הילד שיש לו מקום לשתף ואתם תבינו טוב יותר מה

עובר לו בראש, ותוכלו לעזור לו להתמודד טוב יותר.

 

פרק שני: משמעות ושליטה

תהליך ההסתגלות

הכלים החשובים ביותר בחזרה לשגרה

מרחב להבעת
חששות

בניית מיינדסט
של התרגשות

יצירת תחושת
שליטה במרחב
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לבטוח בילד שלנו וביכולות שלו להסתדר ולהתארגן בשגרה החדשה ולבטוח בצוות החינוכי וביכולות שלו.

לפני הכל, בואו נזכור שגם זה יעבור.

 מרבית הילדים שאני מכירה הם ילדים בעלי מיומנויות חברתיות טובות עד מעולות (בכל זאת ישראלים ), ובאיזו שהוא שלב

הם משתמשים במיומנויות האלה כדי "להסתגל לגן".  גם הילדים שקשה להם להסתגל, מרוויחים מההתנסות- הם לומדים

להסתדר במסגרת, הם לומדים גמישות וכמובן מפתחים את הכישורים החברתיים שלהם.

 

ועכשיו לתכל'ס- מה עושים כדי שלילדים שלנו יהיה קצת יותר קל בחזרה לגן?

 

שלב 1- יצירת מרחב בטוח להעלאת חששות:
המטרה:  להבין מה הילד/ה חושב/ת על החזרה לגן, לייצר הכנה ראשונית לקראת החזרה לגן

הרציונל:

נשתמש בדרכים יצירתיות ומשחקיות לייצר מרחב בטוח בו אנחנו מקבלים הצצה לעולם הפנימי של הילד, ודרכו אנחנו

 יכולים לדייק את המקומות שאנחנו אמורים לטפל בהם לקראת החזרה לשגרה.

כאשר הילד מקבל מרחב להביע את החששות שלו והציפיות שלו, נוצרת הזדמנות מופלאה לשיחה מעמיקה

בה נוכל להדגיש את ההתרגשות ובמקביל לתת מענה לחששות.

אך מאחר וילדים צעירים בדרך כלל מתקשים להביע ולתמלל את הרגשות שלהם באופן חופשי, נרצה להשתמש בכלים

משחקיים כדי לעזור להם להביע את החששות והקשיים שלהם. 

בשלב זה אנחנו לא מנסים למצוא פתרונות, אלא רק לעזור לילד לבטא ולהכיר את הרגשות שלו לקראת החזרה לשגרה.

 

מה עושים?

אנחנו נמצאים בחוויה שיש בה חוסר בהירות מתמיד. ההנחיות משתנות מדי יום, ואנחנו מוצאים את עצמנו לא כל כך

סומכים על המוסדות, על הרשויות, אפילו על הממשלה. המסר הזה, של חוסר הבטחון שלנו, עובר לילדים. כדי לעזור

לילדים שלנו להשלים את המעבר מהבית אל הגן באופן הטוב ביותר, אני מציעה לחזור לבטוח. בילדים שלנו וביכולות

שלהם, אבל לא פחות ואולי אפילו יותר חשוב לבטוח בצוות החינוכי וביכולות שלו לעזור לילד שלנו להשלים את

המעבר באופן הטוב ביותר. 

אחד הדברים שחוזרים אצלי בסדנאות הורים שוב ושוב הוא נושא הקשר והשותפות עם הצוותים החינוכיים שמטפלים

בילדים שלנו. גם אם הגננת/ הצוות לא לרוחכם, תווכו לעצמכם (לפני הכל) ולילדכם את הדברים הטובים. "איזה יופי

של שירים איריס מלמדת אתכם", "שמתי לב שהגן מאוד מקושט" וכיו"ב.

 

באותו אופן נרצה להדגיש בפני הילד שלנו את היכולות שלו להצליח להתרגל לשגרה החדשה. 

כבר מהיום שימו לב למקומות קטנים בחיים בהם הוא לוקח שליטה על הסיטואציה ("תראה איזה יופי אתה מצליח

למזוג מים לבד!") וחברו את זה לכוחות שלו ("אתה ממש יודע להסתדר לבד!").

שימו לב לא להמציא או להגיד דברים שאתם לא מאמינים בהם, כי הרי ידוע שהסנסורים של ילדים מכוונים מצויין

לקליטת רמאויות קטנות ושקרים לבנים. 

חפשו באמת את הטוב ואת המקומות בהם אפשר לבטוח!

 

כשאתם תהיו בטוחים ביכולת של הילד שלכם וביכולת של הצוות החינוכי, התחושה הזו תעבור הלאה.  

 

פרק שלישי: ארגז כלים
אבל מה עושים, תכל'ס?



להסביר במילים פשוטות את המצב, כדי ליצור תחושת וודאות גדולה ככל האפשר.

לשחק משחקים שמייצרים מרחב של הצפת רגשות.

 

בשפה החינוכית מדברים הרבה על "הטרמה" מלשון טרם. אנחנו רוצים ליצור אצל הילדים תחושה שהם מבינים מה

קורה, דרך הסברים מקדימים למה שהם עומדים לחוות. דברו בשפה פשוטה, כזו שהילדים מבינים בקלות, ובלי לחץ

או חשש.

הסבר טוב ישמע בערך כך: 

"אנחנו חוזרים ביום ראשון/רביעי לגן, להיפגש עם החברים ועם הגננת. בגלל הקורונה, הגן יפעל במתכונת קצת

מיוחדת. תהיה לכולם מסכה וכפפות, והגן יחולק לשתי קבוצות. בקבוצה שלך יהיו חלק מהחברים שלך, ואתם תבואו

לגן בימים ____. בימים האחרים יבואו לגן החברים האחרים. אני לא אוכל להכנס איתך לגן, אנחנו נפרד בשער, אבל

אבוא לקחת אותך בצהריים, ותספר לי את כל מה שהיה בגן. מה אתה חושב? "

ילדים צעירים מתקשים לבטא את הרגשות שלהם באופן בהיר, ולכן, נרצה לשחק איתם משחקים שעוזרים להם

לבטא את הרגשות שלהם, בהקשר של הגן. אפשר להשתמש במשחק מוכן שמדבר על הרגשות (קיימים הרבה כאלה

בשוק- חפשו את חברת "חלום לי", למשל), לייצר משחק משלכם (אפשר רביעיות או מונופול חזרה לשגרה), או

לילדים שיודעים ורוצים לשוחח, פשוט למצוא זמן לשיחה ולשאול אותם מה הם מרגישים לקראת.

לא משנה באיזו דרך בחרתם, ככל שתרחיבו בשאלות פתוחות, כך תכנסו יותר לעולמו הפנימי של הילד ותכירו יותר

חששות וציפיות שלו לקראת החזרה לשגרה.

סמנו לעצמכם דברים חשובים שהילד אומר, כך שתוכלו לפתוח עליהם בשיחה גם אם באותו רגע של משחק, היכולת

שלו לשוחח מוגבלת.

 

שלב 2- לבנות מיינד סט של התרגשות וציפייה
המטרה:

לבנות לילדים תמונת עתיד (Mind Set) הממוקדת בציפיות ובדברים הטובים שעומדים לקרות בגן. כמו כן,  לתרגל את הילד

בחשיבה חיובית לקראת החזרה לגן.

 

הרציונל:

בשלב זה נבקש להתמקד עם הילד ברצונות ובבקשות שלו לקראת החזרה לגן, ונעזור לו לבנות התרגשות וציפייה בריאה

בתהליך החזרה לגן. אנחנו רוצים בשלב זה, לחזור אל החששות שצפו בשלב הקודם ולעזור לילד לחשוב על הצד החיובי

שלהם. למשל אם הילד העלה חשש שהוא לא יוכל לשחק עם החברים, נתמקד בשלב הזה בחשיבה משותפת על איזה

דברים כן אפשר לעשות עם החברים, עכשיו בשגרה החדשה.

בשלב הזה אנחנו מבקשים להזיז את הילד מהמקום החושש אל המקום המתרגש, המצפה, לכן, חשוב בשלב הזה לא לשלול

את הרצונות שלו.לדוגמא, אל תגידו לו: "אי אפשר יהיה לשחק בפינת רופא". אמרו: "בטוח תמצאו דרך בגן לשחק בכל

המשחקים שאתם אוהבים וגם לשמור על הכללים".

 

 

 



לשחרר את הפחדים והחרדות שלנו ממה שיהיה.

לתת להם להביע משאלות ובקשות לגבי השגרה החדשה

להזכיר להם את כל הדברים שהם אוהבים בגן

מה עושים?

זה נכון בחזרה לגן, ונכון תמיד בחיים- אם אנחנו מתמקדים במה שעלול לקרות, אנחנו לא ממוקדים במה שהיינו רוצים

שיקרה. המיקוד הזה בקשיים שעלולים לקרות לילדים שלנו, גורם לנו לשלוח את הילדים לגן מתוך פחד במקום

ממקום של אהבה, שמחה והתרגשות בצמיחתם. הפחד שלנו מוקרן אליהם ומשודר אלינו בחזרה, וזה כדור שלג

שהדרך היחידה לעצור אותו היא להחליט לשלוח את הילדים בשמחה ואהבה לגן.

נהלו איתם שיחה אמיתית, מלב אל לב, על מה הם היו חולמים ורוצים שיהיה בגן, עכשיו שהם חוזרים. כמו שאנחנו,

המבוגרים, קצת שמחים וקצת יודעים שנתגעגע אל הזמן הזה בבית, גם הילדים שלנו נמצאים באותו מקום בדיוק. תנו

להם מקום להביע את זה. חשבו איתם מה הם היו רוצים להמשיך מהתקופה הזו אל החיים האמיתיים, מה הם היו רוצים

לקחת מהיום אל החזרה לגן. 

הילדים נהנו מהזמן שלהם איתנו, ההורים, אבל גם התגעגעו לחלק מהדברים בגן. נסו לעזור להם להזכר בדברים שהם

אוהבים בגן, ולא עשו מזמן. חשבו על המפגש עם החברים, המשחקים המיוחדים לגן, אשת צוות שהוא אוהב במיוחד,

ונסו לחשוב ביחד איך יראה המפגש עם כל הדברים האהובים שלא היו לו עד עתה.

 

 

 

שלב 3- יצירת תחושת שליטה והתמצאות במרחב

המטרה: 

לעזור לילד להכיר את הכוחות, החוזקות והאנשים שיכולים לעזור לו  (ושהוא יכול לעזור איתם לאחרים) בתהליך

ההסתגלות לגן.

הרציונל:

אחרי שהצפנו את החששות והציפיות, הגיע הזמן לצייד את הילד שלנו בביטחון ובתחושת שליטה לקראת הכניסה לגן.

הידיעה של הדברים שיכולים לעזור לו תאפשר לו להתמודד בזמן אמת עם הקשיים, ותעזור לנו לעודד אותו גם במצב של

בכי בימים הראשונים של החזרה לגן. ידיעת הכוחות והיכולות של הילד היא הבסיס לבניית בטחון, שליטה ומשמעות.

היכולת לבקש עזרה או להציע עזרה, מייצרת אצל הילד תחושת שליטה ווודאות, ופיתוח שלה צריך להיות מבוסס על

הכרות של הילד עם עצמו, ועל הכרותכם, ההורים, איתו. 

אפשר לתת לו למצוא לבד חלק  מהדברים שיסייעו לו בחזרה לשגרה, אבל ילדים צעירים יזדקקו פעמים רבות לתיווך הורי

למציאת הדברים שיכולים לעזור להם. דיאלוג מהסוג הזה מסייע לילדים לעיתים רק מעצם הידיעה שיש מי שאני יכול

לבקש ממנו עזרה, שעוזרת, לעיתים קרובות, להתגבר על הקושי, מבלי לבקש עזרה בפועל.

בשלב זה חשוב להדגיש גם את המקומות שבהם הילד יכול להגיש עזרה לאחר. הגשת עזרה לילד אחר מביאה את תחושת

המשמעות והשליטה לשיא. אם אני, כילד, מסוגל להגיש עזרה לאחר, אני יכול ומסוגל להתמודד עם הקושי שלי, בוודאות

 

 



לא "לחפור" ולשאול שאלות מיותרות שמדגישות חשש.

להמציא (מראש) טקסי פרידה ולעמוד בהם

לצאת בזמן, להשתמש בדרך כטקס מעבר ולהגיע בזמן

מה עושים?

מתוך הקושי שלנו אנחנו שואלים המון שאלות שמעידות על מתח: "היה לך טוב בגן היום?", "בכית הרבה אחרי

שהלכתי?" או לגננת: "היא נרגעה מהר?", "בסוף היה יום טוב?". המסר הסמוי שעובר בחקירות האלה הוא כפול-מחד

אימא מודאגת (או אבא מודאג) ומאידך, אני (הילד), כנראה, לא יכול להסתדר לבד. במקום זה, לשאול שאלות

שמקדמות חשיבה על פתרונות וקבלת עזרה: "מי עזר לך אחרי שהלכתי?", "למי אתה עזרת היום בגן?", "ממי אתה

יכול לבקש עזרה אם אתה צריך משהו במהלך מחר?

אנחנו רוצים לייצר לילד מרחב של וודאות בתוך החזרה לשגרה, ולכן קביעת טקס הבוקר, מתוך הסכמיות ושותפות עם

הילדים, תעזור להם לקבל את תחושת הוודאות והשליטה, ותעזור להם לעמוד בהסכמים שקבענו מראש. אנחנו רוצים

שהילדים יהיו שותפים לטקסי הפרידה, ושכולנו נעמוד בהם. אל תמשכו את הפרידה מעבר להסכם, אלא רדו לגובה

של הילד והזכירו לו את ההסכמה שהחלטתם עליה ואת הדברים שיוכלו לעזור לו, שחשבתם עליהם מראש. אל

תמשכו את הפרידה אל מעבר להסכם.

 קשה לילדים להיכנס לתוך פעילות שוקקת ולהתחבר אליה בקלות. גם הפניות של הצוות לקבל את הילד/ה שלך

כשכבר יש עוד הרבה ילדים מסביב, קטנה. לכן, חשוב להגיע בזמן (ועל הדרך להעביר את הערך של דייקנות וכיבוד

הזמן). צאו מהבית מספיק זמן מראש כדי שתוכלו להשתמש בדרך לגן/ לביה"ס כחלק מהפרידה- הסתכלו על מה

שאתם רואים, תווכו לילדים את הדרך, מצאו דברים מיוחדים ותכננו מה אפשר לעשות איתם אחר הצהריים (למשל,

למצוא אצטרובל בדרך לגן. לשמור אותו ולהחליט שתעשו איתו יצירה אחר הצהריים) פעילות מהסוג הזה יוצרת

המשכיות ומזכירה שאנחנו נפגשים שוב בצהריים.

עד כאן המדריך, ואני מאמינה שיצאתם עם כלים טובים לחזרה לשגרה.

אם נשארתם עם שאלות, אני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחרי ולהתייעץ איתי

בפייסבוק: 

בדף: אלה שלומקוביץ

או בקבוצה: קודם כל תרגעו- הורות אחרת 

 

ושתהיה לכולנו חזרה מצויינת לשגרה!

https://www.facebook.com/ellashlom/
https://www.facebook.com/groups/ellashlomko
https://www.facebook.com/groups/ellashlomko

