
   

 

 

 

 

 

 

 ה א' שלום כית
ייעץ מאגף החינוך השירות הפסיכולוגי החינוכי ב, פתיחת שנת הלימודיםלקראת 

איך להכין את הילדים לכיתה א', וכיצד לצלוח את החודשים הראשונים  :להורים

  של ההסתגלות

 

א וההילדים. מה שברור או אנחנו ההורים  א', לקראת המעבר לכיתהלא ברור מי מתרגש יותר 

שההתרגשות היא שונה. אנחנו מבינים שהסתיימו שנות הגן , ושהילד הקטן שעד לפני חודשים 

יו פוסע לתוך עולם חדש, עולם בו יושבים ליד שולחן, שיחק וזכה לפעילות חופשית במרחב, עכש

  .אז ת ונדרש סדר, עולם של הפסקות קצרות. עולם שלא היה מוכר לו עד כהו יש חובועולם ב

 

 את הילדים לקראת כיתה א'? הכין איך ל

 

תייחסות של הה על עלולים להשפיע  אשר להורים רגשות שונים לקראת המעבר לכתה א'  (1

שגרה הילד נשדר רוגע ו ואם, טו את זהלקדים יחוצים הילהיה לאם נ  לב, שימועבר. הילדים למ

 .יתארגן באופן דומה

ם ההורים ש אותם לחשב שגמרגין ייות שלכם מכתה א'. זה עדובחו ת הילדיםשתפו א (2

ים בצורה שעובדת לטובתם. לא להגזים שלהם היו פעם ילדים כמותם. אך שימו לב שאתם מספר

 תר.מיו ולחץ לדים פחדלשדר ליוזהר ולהתאמץ בכמה שכתה א' נהדרת , וגם לא צריך להי

ם כדאי לשוחח אית ן יעשה את ההבדל. השיח הכ שמרו על כנות במקום הבטחות של כיף! (3

 עם כל מגוון הרגשות. דיאלוגאפשרו  -ףגם כיו ,התרגשות קשיים, חששות, ,דיםעל פח

לפעמים צה, מותר לו יהיה לא מרו הןבם ילד מאושר זכאי לימים ושעות שג -פרופורציות (4

שלא טוב לו  סיקמהרו להלא יו ,לחצו מכךיחשוב שההורים לא יו ,לבית ספררצות ללכת לא ל

 בבית הספר.

חות חשוב אם ייקח לו עוד חודש פ-כל מחיר. אם ילד מחייך ומרוצה ב לא שגיות?יה (5

 ללמוד את יסודות הקריאה.

יך א דרכיםלינו ללמד אותו ילד אמור להפוך ללומד עצמאי אבל ע - הרגלי למידה פיתוח (6

 ,ות אותו בהתחלהוים(  התפקיד שלנו ללם וסדר עדיפויות )שיעורים/ חברוט, וסדר יולסדר ילק

 זאת לבד.מסוגל לעשות  לאחר שהוא ולשחרר רק

הילד לשתף את ההורים בחוויות מביה"ס, אך לא ללחוץ.  את לעודד -שיתוף והקשבה (7

לתת לגיטימציה  חרי מנוחה, בזמן האוכל וכד'(. חשובחשוב לזהות את השעות הנוחות לשיחה )א

ציע ות ואף להלביטוי מגוון של רגשות. במידה ועולים קשיים כדאי לנסות למצוא ביחד פתרונ



לשתף את המחנכת. כמו כן, זוהי הזדמנות לחזק ולבטא הערכה על כל ביטוי של התמודדות 

 . עצמאית ותואמת

חשוב להעביר את המסר בין הבית לביה"ס, חשוב שיתוף פעולה   - שיתוף פעולה (8

המורה, ניתן לשוחח עם המורה על המערכת. גם אם יש חילוקי דעות עם  שההורים סומכים

  .קשר רצוף עם המורה יש לשמור עלוהערכה. בהיר דברים ממקום של כבוד ולה

 

 לכיתה א'?  חלק במעבר ילדיםכיצד לסייע ל

 

ת תיאור מציאותי של יש להכין את הילד לקראת השינוי הצפוי. כדאי לתראשית  – הכנה  (1

נת ן פיארגולערב את הילדים בבחירת התיק, הספרים, כדאי . עם תחילת הלימודים סדר היום

 הלימוד )שולחן, כיסא ותאורה מתאימים ונוחים(.

 עשותיבוב באיזור בית הספר. אפשר לכמה ימים לפני תחילת הלימודים ועשו סהגיעו עם הילדים 

ה רואים בדרך. תנו לילדים לראות את הכתה לבית, ולדבר על מם בית הספר קרוב טיול רגלי , א

, השירותים את המבנה בית הספר, עשו סיבוב בחצר וגלו ביחד היכן נמצאים הברזייה שלהם,

 כירות.וחדר המז

בתיק מאמא או אבא שמצויר עליו פתק לדוגמא, תזכורות שאתם יחד איתם.  ילדיםתנו ל (2

 חושבים עליו. אתם ילד הרגשה שייתן ל . זהבמיוחד אוהבוא הבצירוף חטיף קטן ש, לב 

לכיתה א' מהווה שינוי. כמו כל שינוי, גם אם חיובי, הוא עשוי להוות  המעבר – סבלנות (3

 זמן להסתגלות.  תניםחשוב לא להלחיץ ולהגיב בסבלנות, תוך שנותקופה של לחץ ומשבר. 

לד )לשם כך גם ניתן להתייעץ עם איש יש להתאים את הציפיות ליכולת האמיתית של הי (4

השקעה יותר מאשר את עריך ולחזק את המאמץ והיש להמקצוע, גננת, מחנכת, פסיכולוגית(. 

 התוצאה. 

שאינם קשורים להיותו תלמיד. חשוב לשמור ולחזק את   חיזוק תחומי עניין של הילד (5

משחק מפגש ולעודד  איכד קביל לדברים שחייבים לעשות.קים שהילד אוהב ונהנה מהם, במהחל

 .בדגש על ההנאה  עם חברים

, לעודד לעצמאות ולהצלחות לעודד להשתדלות ומאמץ. להתייחס ליכולות , בפן הרגשי (6

ר נת שיעורים, סידויש לעודד לקיחת אחריות על הכ ,ללקיחת אחריות )כמו מתן תפקיד מסוים(

ם ובהמשך לעודד את הילד התיק והתארגנות בזמן. כדאי בהתחלה לעזור עם קביעת סדר היו

רות שהילד שותף בהם )חוגים, ביקור לשמור על סדר היום בעצמו, תוך התחשבות בפעילויות אח

  חברים וכד'(.

שינון רשימות זיכרון: משחקי זיכרון, בתחום ה בתחום הקוגניטיבי.  סקרנותללעודד  (7

  , רשימת הוראות מורכבת )קח את החולצה הצהובה, שים בארון..(שונות

ן את פינת ריכוז: לבדוק מה התנאים הטובים ביותר לריכוז עבור הילד ולהכיהקשב ובתחום ה

  .זמן הפעילות הלימודית תוך עידוד ודרבוןהלמידה בהתאם, להגדיל בהדרגה את 

ף על ידי שאילת ותימו גם, לעודד לשהוא ילמד להביע עצ ואז לנהל שיחות עם הילדלשונית: 

להשלים או  ,לא לקטוע הבעה של הילד, לא לדבר במקומו ?ושבמה אתה ח ?מה דעתך -שאלות

 .שתמש בשפה מדויקת, ללוות אירועים בתיאור מילולילתקן אותו, יש לה

 אמי גיל.ולחשוף למשחקים לימודיים תמיומנויות לימודיות: 



משהו שהמורה בקשה למחר תתפעלו מכמה הם  התפעלו מהם. כל פעם שהם זוכרים (8

 זכירים לכםרים וגם שמם מספרים שיש להם שיעורים, תתפעלו שהם זוכאחראים וקשובים, כשה

קושי אל תמהרו לים בוהכירו ביכולתם להתמודד. כשהם נתק לרגש שלהם ףתנו תוק (9

ם , לפעמי חדשכי חשוב הוא שזה באמת המסר ה .להרגיע או להילחץ מכך שקשה להםלפתור, 

ייאשים , שהם מתמודדים, הם לא מתואפילו לפעמים משעמם, אבל אתם רואים כל פעם  קשה 

 !המסר הכי חשוב -מנסיםועושים 

 

אבל חשוב להיות סבלניים לאורך  באופן תקין,ין שרוב הילדים עוברים את השלב הזה וב לציחש

מתקשה שהילד  םונראה לכבמידה . להימשך לאורך כמה חודשיםתקופת ההסתגלות שיכולה 

 ית ביה"ס .יועצת/ פסיכולוגמחנכת / מקצוע כמו  ניתן להתייעץ עם אנשי, לאורך זמן להסתגל

 

  .                             י התפתחותי, עירית רחובותוגי חינוככולצוות השרות הפסיכתיבה: 

 .לשני המינים רלוונטיאך חות בלבד , הטקסט מתייחס לילד ממין זכר מטעמי נו*

 

 


