הנושא :בין אדם לחברו
הענות לסדר היום
תחום דעת – כשורי חיים

דגשים רעיוניים

דגשים ערכיים
והתנהגותיים

הזמנה לשיח בבית ובגן

החודש הראשון בגן מוקדש להכרות ו/או חזרה על הרגלי חיים שהפעוט צריך לרכוש לעצמו על מנת
להסתגל לסביבית הגן ,סדר היום ,לחבריו הישנים והחדשים ולמבוגרים בעלי הסמכות .המילה סמכות
פרושה שהילד לומד לסמוך עלינו ,שאחראיים ומעוניינים בשלומו .זו הבנה שמתרחשת בהדרגה מתלות
לסמכות ולכבוד הדדי .ההבנה מושגת על יד הסבר ושאלות .לדוגמה" :מדוע אני מבקשת מכם להיות
עכשיו בשקט?" על הילד להבין כי יש סוגים שונים של הענות:
הענות פאסיבית – למשל לא לבעוט בי כשאני מחתלת אותך.
הענות אקטיבית -השתתפות במפגש או בעבודה בקבוצות קטנות.
הענות קשורה לתקשורת -כשאנחנו משתפים פעולה אנחנו שומעים ומקשיבים זה לזה .בגיל הרך זוהי
משימה מורכבת עבור ילדים שהקשב בשלהם בשלבי התפתחות.
סדר היום הקבוע מטרתו להעניק לילד בטחון והבנה בנוגע למה שקורה סביבו .כאשר הילד יודע מה עומד
להתרחש הוא יכול להבין מה מצופה ממנו.
בניית הענות לסמכות היא בין המשימות המרכזיות של הפעוט והמבוגרים המלווים אותו בין שנה לגיל
שלוש.
▪ שיתוף פעולה והענות הכרחיים לקיום מיטבי של הקבוצה
▪ מילות נימוס ובקשה הכרחיות ליחסים בין אישיים טובים.

▪

בכל פניה שלנו אל הילד ושל הילד אלינו (בהתאמה לגיל) נשתמש במילות נימוס :תודה ,סליחה,
בבקשה ונקפיד שהפעוטות ירכשו בהדרגה את המילים ואת השימוש הנכון בהם.
מרבית הפעוטות זקוקים להכנה והסבר חוזר בכל פעם שהם ניצבים מול משימה .ההכנה מסייעת
להם לשתף עפולה ממקום בטוח ללא לחץ .ההכנה כוללת אמירה ברורה לגבי הדרישות להתנהגותם
יחד עם הסבר קצר לדוגמה " :אנחנו תיכף מתיישבים לאכול .אני מזכירה לכם שקודם שוטפים
ידיים כדי ...ואחר כך נתיישב ליד השולחן"

▪

נכיר לילדים את סדר היום באמצעות תצלומים/תמונות .בבית ניתן להכין לוח למשימות בוקר וערב
שעליו מ ודבקות תמונות של המשימות הנדרשות ברצף והילד וההורים מסמנים כל משימה
שבוצעה .בגן סדר היום מוצג במפגש בוקר וכך הילדים יודעים מה יתרחש במהלך היום ומה מצופה
מהם.
ניתן לשחק במשחקים שונים המדמים את הפעולות בשגרת היום ומשלבים דימיון ,כמו" :עכשיו
הולכים לאכול -מה עושים? הולכים לשולחן ,מתיישבים ,מחכים לצלחת.... ,אומרים תודה....
פרוק הפעולות השגרתיות לשלבים מסייעת לילדים להשתלט על פעולות מוכבות תוך תרגול דמיוני
"על יבש"

▪

הזמנה לפעילות בבית ובגן

▪

