
בואו נדבר קצת על שינה
בימים אלו, כאשר כל המשפחה נמצאת בבית, אנו עלולים לפגוש אתגר חדש, אשר מוצב לפנינו בדיוק בשעת השינה. לחלק מאיתנו יש 
ילדים בגילאים שונים, וזה עלול להציב אתגר בפנינו: איך, ואת מי להרדים ומתי. הגדולים עדיין ערים, והקטנים צריכים ללכת לישון, אך 
הם מתקשים להירדם. אולי הם מבקשים עוד כוס שתיה, או רק לצאת שוב להתפנות. וזה נמשך ונמשך עד השעות הקטנות של הלילה...

אנו ההורים עלולים למצוא את עצמנו חסרי אונים, ולא כל כך מבינים מה עלינו לעשות.
מספר רעיונות יכולים לעזור להשרות אווירה של שלווה בבית ולסייע לתהליך ההירדמות. אתם יכולים לבחור מתוך הרעיונות המוצעים 

את הרעיונות שמתאימים לכם ולבית שלכם:

משימה ממוקדת
קודם שנדבר על רעיונות פרקטיים חשוב שנדע שלהשרות שינה על ילדים זו משימה, והיא יכולה להיות משימה לא פשוטה. לכן חשוב 
שנאזור כוחות לקראת הבאות, ונבין שאם נרצה להגיע למציאות של "שינה בזמן" בבית שלנו - אנו צריכים להיות ממוקדים בכך, ולא 

לצפות שההירדמות של הילדים תיווצר כבדרך אגב.

השראת שינה
השינה של הילדים היא השלב האחרון בשרשרת ארוכה. נתחיל את שרשרת השינה על ידי יצירה של אווירה רגועה ונינוחה בבית, כבר 
במהלך ארוחת הערב כדאי להתחיל וליצור אווירה של שינה, אנו יכולים לעשות זאת על ידי הורדת הילוך, כלומר: לעמעם את האורות 

בבית, להפחית כבר מארוחת הערב את עצימות הפעילות, ולהתחיל לדבר בקול שקט יותר.

טקס שינה
בחיי היום יום אנו רגילים לסדר פעולות קבוע קודם השינה: ארוחת ערב, מקלחת, קריאת שמע ולישון. בימים אלו אנו עלולים למצוא 
את עצמנו במצב בו יש הפסקה ארוכה בין ארוחת הערב למקלחת או דברים אחרים. חשוב שנשתדל להקפיד על סדר גם בימים אלו, 
כך שהשינה תהיה תהליך שמובנה במעין שרשרת. זה יכול לעזור לילדים להירדם יותר בקלות, משום שהדברים צפויים ומובנים עבורם.

חשוב שנשים לב גם מה עוזר לילד להירגע כשהוא במיטה, זה יכול להיות סיפור, או מגע קל או כל דבר אחר. כשנשים לב לדברים 
המתלווים להירדמות של הילד, נוכל לפתח לעצמנו ולילד נוהל קבוע שמרגיע אותו ומכוון אותו להירדמות. אפשר גם להוסיף תרגילי 

הרפיה, שיוכלו לעזור לתהליך ההירדמות.

שעה קבועה
גם אם מטבע הדברים שעת השינה מאוחרת יותר מהרגיל, כדאי להשתדל שזו תהיה שעה מסוכמת מראש, כך שאנו יודעים להיערך 

ויודעים מתי מתחילים את "פרק השינה" ביום. השעה הקבועה יכולה גם לעזור לילד לבנות לעצמו שגרה.

שעת התעוררות
כתוב בגמרא שמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, פעמים רבות מה שאנחנו רואים בזמן שהולכים לישון בלילה מושפע מאד מדברים 
שקרו קודם במהלך היום. כלומר: אם הילד התעורר בשעת בוקר מאוחרת, יתכן שלא היו לו מספיק שעות שהוא היה ער בהם ולכן קשה 
לו להירדם. לכן יהיה לנו חשוב להעיר את הילדים בבוקר כדי שיספיקו לבלות מספיק שעות עירות במהלך היום, וכשיגיעו לשעת 
השינה יהיו עייפים ומוכנים ללכת לישון בזמן שקבענו. אם הילדים הולכים לישון מוקדם יותר, אנו מקבלים גם זמן בשעות הערב שאותו 

נוכל להקדיש לצרכים שלנו ההורים.
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