
איפה אני ?
 

אתן המבוגר המשמעותי עבור הילד בשעות הגן, והכלי העיקרי לשגשוגו.

כשאתן רגועות ובטוחות, כך גם הילד. 

מה עוזר לך בימים אלו להרגיש רגועה יותר?

גננות יקרות, 

אחרי שבועות ארוכים בבית בשגרה לא שגרתית, חדשה ומורכבת, מסתמנת

עכשיו באופק הקרוב פתיחה מחודשת של הגנים. המתכונת המוצעת כעת

לפתיחת הגנים - חצי מהקבוצה שגם היא מחולקת לשניים, עם הצוות

המוכר או צוות חדש, תחת הנחיות להקפדה הדוקה על כללי ההגיינה –

מעלה שאלות רבות, ספקות ודאגות, לצד התקווה להתאוששות, חזרה לסדר

המוכר ובריאות.  

מבחינה רגשית החזרה ללימודים בגן, מבורכת ומיוחלת ככל שתהיה, היא גם

מאתגרת הן לצוות ולהן לילדים. תהליך הסתגלות למצב החדש יידרש הפעם

בו זמנית, משני הצדדים, אך לצוות כרגיל המשימה היא כפולה - התמודדות

עם דאגות אישיות ותחושת המתח המתלווה להן, לצד הפעולה ליצירת

מסגרת מטיבה ומכילה לילדים הצעירים. כיצד זה אפשרי? כמה נקודות

למחשבה ולפעולה, על מנת להקל על המעבר הקרב הבא:
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איפה הילד?

הילד חוזר לגן אחרי שבועות ארוכים בבית, בחופשה לא חופשה. חלק

מהילדים נהנו מהשהות הארוכה ללא מסגרת עם בני המשפחה, אחרים

מתגעגעים מאד לחברים, לשגרת הגן ולגננות. הם חוזרים למקום פיזי מוכר,

אך במתכונת חדשה, יחד עם חלק מחבריהם ואולי לאו דווקא החברים

הקרובים, לפעמים עם איש צוות פחות מוכר, ועם כללים חדשים להקפדה על

הגיינה שעלולים להחוות כטורדנים או מעוררי חרדה.
 

איך נקל עליהם את ההסתגלות?

איספו מידע – 

מידע ברור ומאורגן מחזק תחושת ודאות ותורם להרגשת הבטחון האישי.

זכרו שההחלטה לפתוח את הגנים מותנית במעקב אחר מצב התחלואה

בעיר, מחקרים על תחלואה בקרב ילדים ועוד. אם נותרו לכן שאלות אל

תשאירו אותן פתוחות. נסו לברר את המידע שיעזור לכם בהתנהלות עם

הילדים. צרו קשר עם הורי הילדים ושמעו מהם כיצד עברה עליהם

התקופה, האם היו בקשר עם אנשים שנמצאו חולים, והדגישו שוב את

האמון בהם שישתפו בכל שינוי במצב הבריאותי.

שימו לב לתחושות הגופניות שלכן

מתח רגשי נוטה לתת אותותיו בתחושות גופניות כמו דופק לב מהיר,

שרירים מכווצים, נשימה שטוחה ועוד. היו ערות לתחושות אלו, התבוננו

בהן ללא ביקורת – אלו רמזים ידידותיים של הנפש הקוראת לנו לשים לב.

קחו כמה רגעים להתבוננות, לנשום לאט, להרפות שרירי פנים וכתפיים,

להזכר במה שנותן לנו כוח ומעלה חיוך על שפתנו, ולחזור להתבונן סביב

במבט חדש.

שיחת טלפון מקדימה 

שיחה שמכוונת את הילד להתחברות מחודשת לגן, עוזרת לתכנן את

הימים הראשונים במסגרת, לדמיין עצמו שם ולראות בעיני רוחו את

האפשרות הזו. שאלות שמכוונות לכך יכולות להיות: למה אתה מתגעגע

בגן? מה הדבר הראשון שתרצה לשחק בו? איזה סיפור היית רוצה

שאקרא? את מי אתה מאד רוצה לפגוש? העברת מידע לגבי הילדים

שבקבוצתו.

תכנון יחד עם הילד וההורה של הפרידה בבוקר,

בשער הגן ולא בתוכו.

תמונה של הגננת עם מסיכה כדי להתרגל

ל"אופנה" החדשה.

רגרסיה ושיח רגשי

מכיוון שילדים נוטים "להתנהג" את רגשותיהם ופחות "לדבר עליהם",

יתכן שנראה בתקופת ההסתגלות לגן יותר התנהגויות של מתח בין

חברים, בכי, אלימות, תלותיות או חרדה. לצד חזרה על הכללים, אפשר

לנצל את הקבוצות הקטנות והאינטימיות לשיח רגשי שבו משתף הילד

ברגשותיו, בחוויותיו, וזוכה להקשבה, תמיכה והכוונה מצד הילדים

והגננת.

חזרה לגן קצת אחרת
הכנה רגשית לגננות בליווי סרטון לילדים



שאלות שיכולות לעודד ביטוי רגשי 

עם מי מבני המשפחה אתה יותר משחק? מה אתה עושה כשבני הבית

עסוקים בענייניהם? למי/ למה אתה מתגעגע? האם ואיך אתה שומר על

קשר עם חברים/ סבא וסבתא?
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הבעת עניין

התעניינות בפרטים הקטנים של היום יום שלהם, הצעות לראות את

הפינה שלהם בבית, את המשחקים או הספרים שמעסיקים אותם, את

הציור או מבנה הלגו שהכינו היום, יכולה ליצור קרבה ושיתוף.

והילד שנשאר בבית?

גם לאחר פתיחת הגנים יהיו ילדים שהוריהם יבחרו להשאירם בבית, ותהיה

כמובן מחצית הגן שתפעל עם גננת מקבילה. עם ילדים אלו אפשר וחשוב יהיה

לקיים את אותו שיח רגשי בטלפון. כדי להתחבר אליהם מרחוק ולהבין את היום

יום שלהם בבית אפשר להעזר ב:

כלים ורעיונות אלו שנרשמו כאן ברובם מוכרים לכם ונמצאים בשימוש

בעבודה הרגשית הספונטנית שלכן עם הילדים. אך בימים של עמימות רבה,

גם אנחנו המבוגרים, כמו הילדים, זקוקים לפעמים לתזכורת לכוחות הרבים

הטמונים בנו, לידע ולמיומנות שהטמענו לאורך השנים. 
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העצמה ובניית חוסן 

דרך תזכור של כוחות התמודדות או למידה של דרך התמודדות חדשה

("מה יעזור לנו להתרגל לכללים מחדש? למי יש רעיון? מה עשינו פעם

כשהיה צריך להפסיק באמצע משחק, מה עזר לכם אז?")
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שיום רגש, שיקוף, נרמול, העצמה ועשיה יחד

בנוסף לשיח הרגשי כפי שפורט, עשיה יחד, דרך הטלפון או הוידאו, של

פעולות מרגיעות ומשמחות (ציור משותף של חלקים שונים בציור, קפיצה

במקביל על רגל אחת, צליל פותח ועוד) יכולה לגשר על המרחק הפיזי,

ליצור לרגע "מרחב גני" בתוך הבית, ולספק מודל למשחק משותף שהילד

יכול להעתיק לשיחות עם חברים ובני משפחה.

נרמול

כולנו בסירה אחת, גם רגשות "קשים" הם טבעיים, משותפים לרבים

מאיתנו במצבים מסויימים. ("עוד ילדים מרגישים כך, שגם כייף לחזור

לגן אבל גם מוזר? שצריך להזכר בכללים מחדש? גם אני צריכה עוד זמן

להתרגל...")

שיקוף ואמפטיה

ללא ביקורת או הכחשה של הרגש תוך התיחסות לקונטקסט הרחב, כך

שהילד ירגיש שהוא מובן. ("אני יודעת שאחרי תקופה ארוכה בבית, לא

קל להתרגל מחדש לסדר יום של הגן, לזמן משחק מוגבל. בבית זה היה

אחרת, ובגן זה אחר")

שיום רגש

הצמדת שם להרגשה כללית עמומה, היא כשלעצמה פעולה מרגיעה,

מארגנת ומווסתת. ("ראיתי קודם שכעסת כשנגמר הזמן לשחק

וביקשתי לשבת למפגש. כך הרגשת?")

ארבעה מרכיבים בשיח רגשי:

מצורף למכתב זה סרטון המציג שיח בובות המתארות את התחושות

שעשויות להיות לילדי הגן שלכן לקראת החזרה לגן. אנחנו ממליצות לכן

לשלוח אותו להורים עם ההכוון לראות ביחד עם הילד את הסרטון כפתיח

לשיחה שלהם עם ילדם. בעקבות הצפיה בסרטון אפשר לשאול שאלות כמו:

איך מרגישה כל בובה? מה היא צריכה? האם גם את/ה הרגשת או חשבת

משהו דומה?

בהערכה רבה לעשיה החשובה שלכן לאורך כל

הדרך,

ובברכת הצלחה ובריאות שלמה,

אנחנו איתכן לכל שאלה והתייעצות,

אגף גני הילדים מנח״י, הפסיכולוגים בשירות

הפסיכולוגי, היועצות והמפקחות

החזרה כיום לגן, עם כל האתגרים הכרוכים בה, פותחת גם פתח להתנסות

וחוויה אחרת של קבוצת הגן, של הקשר עם כל אחד מהילדים ושל

ההתנהלות בגן. נאחל לכולנו שהתנסות זו תספק למידה חדשה, מרעננת,

ותסלול את הדרך לשגרה המיוחלת.

לצפייה

איך לעודד שיח רגשי בקבוצה הקטנה בגן?

שיח רגשי מטרתו לאפשר לילד לבטא את רגשותיו בשאיפה שיוכל להבין את עצמו

טוב יותר, להתמודד בצורה יעילה יותר עם רגשות עוצמתיים ולכוון עצמו להשגת

מטרותיו. זהו "ויסות רגשי".

https://youtu.be/Cr-cVUqcwSc
https://youtu.be/Cr-cVUqcwSc

