
הורות לפעוטות בתקופת קורונה – גיל הגן
בימים אלה נראה שהחוויה המרכזית המלווה הורים רבים היא חוויית חוסר הודאות. חוויה זו עלולה לעורר 
חששות ודאגות אצלנו ואצל ילדנו. אנחנו כהורים, משמשים הדמות המרכזית ממנה לומד הילד איך להסתכל 
על העולם ועל עצמו. לכן ננסה לשים לב לרגשות שלנו, אם אנו מרגישים קצת חרדה או רגש דומה, נדע שזה 
נורמאלי וטבעי, ועם זאת עכשיו זה לא הזמן (עדיין) לדבר עם ילדנו על הרגשות שלו עצמו. ניקח את הזמן 
כדי להרגיע את עצמנו ורק אז ניגש לילדים ונדבר על רגשותיהם. חשוב שנזכור שלילדים יש חוסן טבעי, 

ורובם יעברו את התקופה הנוכחית בשלום.

ונצמצם את המידע שמגיע  ילדינו  עבור  להוות מסננת  נשתדל  ובחדשות,  במידע  קורונה עמוס  על  השיח 
אליהם. נדאג גם שהילדים שלנו יקבלו את המידע ההכרחי בהתאם לגילם כמובן. ניתן לתת להם הסבר קצר, 
ולומר שאנו נשארים בבית כדי לא להידבק במחלה. עודף מידע עלול לגרום לחרדות, מה גם שילדים בגיל הזה 
אמצעים  על  לדבר  כדאי  ומוגזמים.  מיותרים  חששות  לפתח  ועלולים  לדמיון,  מציאות  בין  לבלבל  נוטים 
לשים  יוצאים  ואם  מהבית  לצאת  למעט  או  ידיים,  לשטוף  כמו:  הסיכון,  את  לצמצם  כדי  לנקוט  שאפשר 

מסיכה.

אנו ההורים נשתדל להיות קשובים לשאלות של הילדים בנוגע למצב הנוכחי, או לאמירות שלהם בנושא. כך 
למשל: אם הילד שואל מה זה קורונה, ניתן לענות: "מחלה שעושה חום והרגשה לא נעימה". לגבי סגירת הגן, 

ניתן לענות: "נשארים בבית כדי שאתה והחברים שלך לא תהיו חולים".
את  מבטאים  המבוגרים  אנו  במפורש.  זאת  מראים  אינם  אך  המצב,  בגלל  דאגה  מרגישים  ילדים  לעיתים 
וכך נראה למשל: קשיי  ילדים מבטאים את רגשותיהם דרך התנהגות,  רגשותינו בעיקר באמצעות השפה, 
שינה או התעוררות בלילה, אחרים עלולים להיות רגזניים, מתוסכלים במהירות, ואולי אפילו להפנות אלימות 
כלפינו ההורים או כלפי האחים. שיח רגשי מסייע לילד לעבד את רגשותיו ולחזק את יכולתו להירגע בכוחות 

עצמו.

כדי לאפשר לילד לבטא את רגשותיו, אנו מציעים מספר פעילויות משותפות שיעזרו לילדים ללמוד לזהות 
את רגשותיהם, לשיימם ולמצא דרכים לווסת אותם:

1) איך אני מרגיש היום
בפעילות זו ניצור ארבע חוברות לארבע רגשות בסיסיים: שמחה, עצב, פחד וכעס, ובהן נצייר את הרגשות 

השונים, וחוויות של הילד שגרמו לו להרגיש אותם. באופן זה הילד ילמד להכיר ולזהות את רגשותיו.
סמיילי  הראשון  בדף  נצייר  חוברת  בכל  וריקים.  חלקים  דפים  מספר  ובהן  קטנות,  חוברות  ארבע  ניצור 
של  חוברות  ארבע  יתקבלו  כך  ושימחה.  כעס  פחד,  עצב,  הבסיסיים:  הרגשות  מארבעת  אחד  המבטא 

הרגשות הבסיסיים. ניתן לתת לילדים לצבוע את הסמיילי של הרגש שבתחילת כל חוברת.

בכל אחת מהחוברות נרצה לצייר חוויות השייכות לרגש שציירנו בעמוד הראשון של החוברת. ילדים בגיל 
הזה מתקשים לזהות בעצמם את הרגש שהם חווים. לכן מומלץ תחילה שאתם, ההורים, תשתפו את הילד 
בחוויה שהעלתה בכם אחד מהרגשות הללו. שימו לב: תמיד נשתף את הילדים בחוויה שאנו מסוגלים 
לדבר עליה, ושהיא אינה חזקה מדי עבורנו מבחינה רגשית. לאחר מכן נשאל את הילד האם היה משהו 

היום שגרם לו להרגיש את אותו הרגש. ונצייר את החוויה שלו בחוברת שמתאימה לאותו רגש. 
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מעבר לכך שהפעילות מקנה לילד יכולת לזהות ולשיים את רגשותיו, מתן ביטוי לרגש השימחה מעיר את 
תשומת לבו לרגשות חיובים שחש, וישפר את מצב רוחו. כאשר נדבר על רגשות של כעס, עצב או פחד 
מומלץ לחשוב עם הילד על אופן התמודדותו עם רגשות אלו, ומה עזר לו להתמודד. למשל: "כעסת בגלל 

דבר מסוים, אבל שים לב שהצלחת להתגבר כשבחרת להתמודד בצורה הזו שעזרה לך".

2) לשתות שוקו עם הפחד
א. נבקש מהילד לצייר את הפחד.

ב. נבקש מהילד לתת שם לציור שצייר.
ג. נשאל את הילד מה הייצור אומר לנו.

ד. נדבר עם הילד על אופני התמודדות עם הפחד. נעשה זאת ע"י שאלות, כגון: מתי הפחד מגיע? מתי הוא 
לא מגיע? מה גורם לו להיות קטן יותר? מה גורם לו להיות גדול יותר? מה עוזר לך כשאתה פוגש את 

הפחד? ועוד.
לילדים המביעים חשש מהקורונה ניתן לצייר את המפלצת בצורה מצחיקה כדי לנטרל את העוקץ שלה.

3) שחק איתי משחק דמיוני
אנו ממליצים לשחק עם הילד דמות או תפקיד דמיוני שהילד רוצה שתגלמו. המשחק הדמיוני מאפשר 
לילדים לבטא באופן השלכתי את הדברים שמעסיקים אותם בעולמם הפנימי. המשחק עצמו עוזר לילדים 
לשלוט  להם  מתאפשר  מהמציאות,  בשונה  במשחק,  שכן  איתם,  להתמודד  ואף  פחדיהם  את  לבטא 
בסיטואציה. לכן מאד חשוב לאפשר לילד לביים את כל המשחק. כלומר לשמוע איזה תפקיד היה רוצה 

שתיטלו, ומה היה רוצה שהדמות שלכם תאמר ותעשה. 

תמיד כאן בשבילכם,
השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית


