
משחקי דמיון
שאלה שהורים רבים עסוקים בה בימים שבשגרה, וביתר שאת בתקופה האחרונה, נוגעת למשחקי הדמיון 

של ילדיהם.

האם נכון שמבוגרים ישתתפו במשחק דמיון של ילדים, או שעדיף שמשחקי הדמיון יישארו אזור לילדים 
בלבד? האם מבוגר שמשתתף במשחק צריך להביא רעיונות משלו או רק לקחת חלק ברעיונות שמביא הילד?
ילדים  של  בעולמם  תופס  שהוא  המרכזי  המקום  ואת  הדמיון,  משחק  חשיבות  את  להבין  חשוב  ראשית, 
חווה  לא  שהוא  ובחוויות  ברגשות  במחשבות,  להתנסות  יכול  הילד  בו  מגרש  הוא  הדמיון  משחק  צעירים. 
במציאות האמיתית, ולפתח את היכולת להתמודד עם מגוון מצבים, התלבטויות וגם קושי בהתנהלות מול 

אנשים אחרים.

לעתים, ילדים משתמשים במשחק דמיון כדי לחוות דברים שאינם אפשריים עבורם במציאות ומסקרנים 
קיים  חיים במקום אחר, לעתים אפילו בעולם דמיוני שלא  פנים שהם  ילדים שמעמידים  – למשל  אותם 
במציאות. במצבים כאלה יכולה לצמוח תועלת רבה מתגובה מתעניינת וסקרנית של המבוגר. למשל, לשאול 
את הילד שאלות על המקום הדמיוני, איך הוא נראה, מה עושים שם ועוד שאלות כאלו. שאלות מהסוג הזה 
בנוסף,  ומורכבת.  יצירתית  חשיבה  של  בפיתוח  ועוזרות  הדמיונית,  התמונה  את  להעשיר  לילד  עוזרות 
ההתעניינות האמיתית של המבוגר תורמת לתחושת הערך העצמי של הילד, מחזקת את הבטחון של בעצמו 

וכן מחזקת את הקשר בין הילד לבין המבוגר.

מדובר  לעתים  במציאות.  שעברו  חוויה  לעבד  בכדי  דמיון  במשחק  משתמשים  ילדים  בהם  פעמים  ישנן 
ושוב  שוב  לשחק  מכן  לאחר  יכול  לחופשה,  משפחתו  עם  שנסע  ילד  למשל,  מיוחדות.  חיוביות  בחוויות 
במשחק של נסיעה לחופשה. המשחק מאפשר לו לחוות את החוויה מחדש, ולשחזר את החלקים ממנה שהיו 
נוטה  הוא  שכן  כזה,  ממשחק  משתעממים  עצמם  למצוא  יכולים  מבוגרים  עבורו.  ומשמעותיים  מעניינים 
לחזור על עצמו פעמים רבות, אבל הילד מרוויח הרבה מאד מהמשחק החוזר הזה. ישנם הורים שדואגים 
כאשר הם רואים את ילדם משחק שוב ושוב באותו משחק, עם אותה התרחשות, אך הדבר הינו טבעי ונפוץ 
ולא מהווה סיבה לדאגה. אם המבוגר רוצה לנסות ולהעשיר את התוכן במשחק, אפשר לנסות ולעשות זאת 
על ידי הכנסת חידוש במה שעושה הדמות של המבוגר במשחק. למשל, במהלך משחק החופשה המבוגר 
יכול להגיד שכואבת לו הרגל והוא צריך לשבת לנוח. חשוב לא לנסות לכפות על הילד לשנות דברים במה 
שעושה הדמות שלו במשחק. אם אנחנו מנסים לשנות משהו בסיפור המשחקי אז עלינו לשים לב שאנו 
ולא להתנהגות של הדמות שמשחק הילד, כלומר מותר שלנו  מכניסים שינוי להתנהגות שלנו, המבוגרים 
תכאב הרגל, אבל לא נציע שהרגל של הילד היא זו שתכאב. בעת הכנסה של שינוי למשחק, חשוב לבחון את 
תגובת הילד – האם השינוי מעניין אותו, האם השינוי מרגיז אותו, האם השינוי פוגם בהנאה שלו מהמשחק? 
במידה והילד מגלה סימנים של אי שביעות רצון מהשינוי – רצוי לא להיכנס איתו לעימות סביב הדבר ולהניח 
לו לנהל את ההתרחשות במשחק כרצונו. משחק דמיון צריך לקרות באווירה כיפית ומשוחררת, ולא מתוך 

תחושת כפייה. כך הוא משיג את התועלת שלו בצורה הטובה ביותר. 

ישנם מקרים בהם ילדים משתמשים במשחק דמיון כדי לשחזר חוויות לא נעימות שחוו, כמו למשל ביקור 
אצל רופא שיניים. הילד יחזור שוב ושוב לחוויה הלא נעימה שחווה וישחק אותה, עם בובות או בדרך אחרת. 
חשוב להבין כי השחזור הזה הוא הדרך של הילד להתמודד עם החוויה הלא נעימה שעבר, ולאפשר לו להיזכר 

בה. יכולה להיות תועלת בשאלות מצד המבוגר. למשל, אם ילד משחק שהוא רופא שיניים, והוא בודק את 
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השיניים של הבובה – ניתן לשאול אותו מה הבובה מרגישה, האם כואב לה, האם היא מפחדת. מעשה כזה 
יכול לפתוח פתח לילד לחשוף דרך המשחק את הרגשות שהוא הרגיש במהלך הסיטואציה, וכך ללמוד להבין 
לא  והילד  במידה  עליהם.  דיבור  באמצעות  שליליים  רגשות  קצת  להקהות  אולי  וגם  יותר,  טוב  עצמו  את 
מעוניין לדבר על רגשות, לא נלחץ עליו ונכבד את רצונו. בנוסף, חשוב לא לשאול שאלות רבות מידי, כדי 

שהילד עדיין יהיה פנוי למשחק. לא נרצה להגיע למצב שהמשחק הופסק בגלל ריבוי שאלות. 

לסיכום, משחקי דמיון משמשים ילדים כדי לחקור את העולם הפנימי והחיצוני. הם מאפשרים להתנסות 
לנו,  להיות  שיכול  התפקיד  היצירתית.  היכולת  את  לפתח  או  מצבים  לשחזר  חוויות,  של  סוגים  במגוון 
המבוגרים, במשחק, הוא לעזור לילד להעשיר אותו. אפשר לעשות זאת על ידי שאילת שאלות סקרניות לגבי 
את  להשאיר  נרצה  תמיד  אך  במשחק,  הדמויות  של  לרגשות  התייחסות  ידי  על  או  במשחק,  שקורה  מה 
המשחק בידיים של הילד עצמו, לתת לו להוביל את מה שקורה בו, גם אם הוא רוצה לשחק את אותו מצב 

בפעם המאה, וכן לתת לו אפשרות שלא לדבר על דברים שהוא לא מעוניין באותו רגע לדבר עליהם. 

במידה ונצליח להיות שותפים למשחק של הילד מבלי להשתלט עליו, הדבר יתרום מאד למשחק, לתהליכים 
המחשבתיים והרגשיים שהילד עובר באמצעות המשחק, וכן לקשר שלו עם המבוגר. 

נאחל לכולנו זמנים משמעותיים ומהנים במשחק עם ילדינו. 

תמיד כאן בשבילכם,
השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית


