
הורות לפעוטות ותינוקות בתקופת קורונה
כיצד מתמודדים פעוטות ותינוקות עם המצב החדש?

אמנם תינוקות ופעוטות לא מבינים כל כך מה זה קורונה ולמה לא הולכים לגן, או מדוע לא יוצאים מהבית, 
עם זאת הם כן יכולים להרגיש את המתח שיש אולי באוויר ואת השינויים שקורים בבית.

אנו יודעים שפעוטות נוהגים להביע את הרגשות שלהם דרך ההתנהגות. לעיתים קרובות נראה שהילדים 
משנים את דפוסי האכילה והשינה שלהם. למשל: תינוק שהיה נוהג להירדם לבד או לישון לילות רצופים 
פתאום זקוק שההורה ישהה לידו בשעת ההרדמות, או שהוא מתחיל להתעורר יותר פעמים במהלך הלילה. 
גם במנהגי האכילה שלהם אנו עלולים לראות שינויים כמו עודף תיאבון או חוסר תיאבון השונים מהרגיל. 
למשל:  שינויים,  יתכנו  הרוח  במצב  וגם  בגמילה.  נסיגה  לראות  עלולים  אנו  גמילה  שעברו  פעוטות  בקרב 

תינוקת שבדרך כלל היא נוחה וחייכנית יכולה להפוך לרגזנית יותר, ונוטה יותר לבכות ללא סיבה ברורה.

ועם  התינוק  של  הבכי  עם  לנו  שקשה  מובן  ולכן  משלנו,  להתמודדויות  אלו  בימים  נדרשים  אנחנו  גם 
התפרצויות בלתי שגרתית. חשוב שאנחנו, ההורים, נהיה כמה שיותר רגועים, בפרט כשאנו מטפלים בקטנים, 
זהו למעשה המפתח להרגעת ילדינו. כשאנחנו רגועים קל לנו יותר לגייס כוחות ואז נצליח להגיב לילדים 
ברגישות, לחבק אותם ולהסביר להם במילים ובטון מרגיע שעוברת עלינו תקופה לא פשוטה אבל אנחנו כאן 

בשבילם, אנחנו נשמור עליהם ונעזור, וביחד נתגבר על זה.

ייתכן שנחשוב: אבל הוא תינוק ובכלל לא מבין.... יכול להיות שהוא לא מבין את המילים, אבל גם תינוקות 
רכים יכולים להבין מסרים דרך טון הדיבור והמנגינה של המילים.

יש עוד כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. במאמרים אחרים הדגשנו את חשיבות השמירה על שגרה וסדר 
יום קבוע, בעיקר בזמני אכילה ושינה. אנו מבקשים להזכיר שיחד עם אלו עלינו לגלות גם גמישות. מותר 

להחזיק את התינוק קצת יותר זמן על הידיים, אפשר להישאר קצת יותר זמן לידו בזמן ההירדמות.

בתקופה זו של השנה בדרך כלל עולה סוגיית הגמילה מטיטולים. לאור הנסיבות, אם אנחנו חושבים לגמול 
את הילדים בימים אלו, כדאי לנו קודם להעריך עד כמה אנו חזקים מבחינת הכוחות הנפשיים והסבלנות. 
האם נוכל להוביל תהליך עדין, ולהגיב בענייניות? אם נמצא שאנו לא פנויים לכך - אולי כדאי לנו לדחות מעט 

את המטלה.

אם הילד שלנו נגמל מטיטולים לאחרונה ואנו מזהים נסיגה בתחום זה - נשתדל שלא לכעוס, מדובר בתגובה 
נורמטיבית לחלוטין! אבני דרך התפתחותיות שכבר הושגו - לא ייעלמו. נשתדל להיות רגישים אך ענייניים! 
בנסיגה שהחלה בתקופת חרום אנו לא ממליצים להתחיל עם פרסים ותגמולים על עשיית צרכים בשירותים. 

מהלך כזה עלול לשים פוקוס מיותר על משהו טבעי שיחזור לעצמו ברגע שהמצב יירגע.

עוד טיפ קטן לאימהות ולאבות :) בערבים, כשהבית כבר רגוע, הכינו כוס תה ושבו במרפסת או ליד החלון!

יעוץ או  אם אתם חשים קושי סביב המצב הנוכחי ומעוניינים בסיוע, אתם מוזמנים לפנות אלינו לשיחת 
הכוונה בשירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני.

אל תישארו לבד!

תמיד כאן בשבילכם,
השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית

אגף חינוך
שרות פסיכולוגי חינוכי


