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 הורים וילדים עולים לגן
 

 ,  בשמחות, אנו ממשיכים ברצפי החיים, עם החששות וחוסר הוודאות, בצל תקופת הקורונה

 , אירוע מרגש, (גן, מעון)המעבר למסגרת חדשה אחת מאלה היא , בשגרות ובהתחדשויות

 ?איך יסתדר? איך יסתגל הילד? איך תהיה הפרידה -מגדל ומצמיח אך יחד עם זאת מעורר דאגה 
 

 .שלא לכולן יש בידנו תשובות, ומעורר דאגות נוספות ושאלות רבות המעבר השנה מאתגר במיוחד
 ,נוכל לייצר תחושה של חוזקה, עם צוות הגן החדש' ביחד'והההקשבה , החיבורים, י הושטת היד"ע

 .  שליטה ומוגנות  
 חשוב קודם כל שתקשיבו לעצמכם שתשתפו  , כדי לעזור לילדיכם בתחושה של בטחון בהסתגלות

 תוכלו להקשיב ולסייע  , ותתייעצו במידת הצורך ולאחר שתרגישו בטוחים ופנויים רגשיתבדאגתכם 

 .  בתחושת הביטחון לקראת המעברלילדיכם 

 למקוםלהכיר ולהסתגל , להיפרד: ההורים תפקיד חשוב במשימות ההתפתחותיות של הילדיםלכם 

 .  במיוחד במצב של חוסר וודאות, ללמוד לווסת את הגעגוע ולרכוש חברויות, חדש
 אנו יודעים כי לילדנו יש כוחות הסתגלות גדולים יותר ממה  , האמינו ביכולת של ילדכם להסתגל

 .מאחלים לכם התחלה חדשה ומוצלחתואנו איתכם בעטיפה מחבקת . מרגישים לעיתיםשאנו 
  
  

 תקבלו הזמנה להכרות ומפגש עם הצוותים החינוכיים  , במהלך הימים הקרובים

 .על פי התו הסגול, (במעונותגננות ומטפלות )

 



  

מי  , מי הגננת והסייעות: ספרו לילדיכם מידה בטוח שאתם יודעים, עודדו את ילדיכם לשיחה על המעבר לגן -עידוד :ע

אתה  ", ..."אני סומך עליך)עודדו את תחושת המסוגלות והביטחון . והראו לו את הגןטיילו , החברים שיהיו איתו

 ,  העצימו בחיזוקים חיוביים, היום יומיתבהתנהלות עודדו את העצמאות ( , ..."אתה מסוגל", ..."יכול

 .נבנה דימוי עצמי חיוביכך   

עודדו אותם לשיח על רגשות  , של שמחה וגם של חשש, גם ילדים צעירים יודעים לבטא רגשות -ליווי ותמיכה רגשית: ל

 .  'לא וויתרת... הצלחת... כל הכבוד התגברת, 'ההתמודדותובעיקר חזקו את 

 .מסוגלותנבנית יכולת התמודדות ותחושת של כך   

 ,  הציעו להם להתמודד עם המעבר לגן בדרכים יצירתיות, לילדים עולם דמיוני מלא ועשיר- יצירתיות: י

  .והאמינו ביכולת שלהם, סיפורים הקשורים למעבר לגןהקריאו , ילדים–גננת  -שחקו במשחק 

  .מתפתח דמיון החשוב להתפתחות הילדיםכך   

 ,  בחוויות משפחתיות מהנות עבורכם ועבור ילדיכם, הרבו בהנאות ובשמחות -הנאות ושמחה: ה

 .  תחומי עיסוק והעניין של ילדכםבהגדלת  

 .מתפתחת תחושה של שייכות ועוגן משפחתיכך   

 

 

 ראשי תיבות –עליה לגן 



הימים המשותפים שלכם ביחד בחופשת הקיץ האחרת מאפשרים רגעים של   -לכידות: ל

.  עימו ועם שאר בני המשפחהמחודשת התבוננות על ילדיכם והכרות , למידה, משחק

 .  תסייע לו בימים אלו וגם בעתיד" ביחד"תחושת ה

 .חקר וסקרנותהמאפשרים עוגנים , עוגנים של בטחון בסביבה ובעולםאלו  

  

,  הציבו בפניהם תסכולים קטנים, בעצמאות, אתגרו את הילדים בהתמודדות -גדילה: ג

 .  המאמץהיו עימם בהתמודדות וחזקו את 

 .בעצמיואמונה מתפתחת גדילה כך  

שהו בנשימה סבלנית  , לילדים שונים יש קצב הסתגלות שונה –נשימה ונתינה : ן

מסתגלים  הילדים תנו לילדכם להסתגל בהדרגה רב , והקשיבו לצורך שלכם ושל ילדיכם

 .  בשמחה לאחר ההיכרות

 .שרואים ומקשיבים לצרכיהם, ילדים מרגישים משמעותייםכך  



  זה טבעי שקשה. והיו סבלניים לקצב של ילדכם להסתגלהקשיבו. 

  פעילות מוכרת   -טכס פרידה עם כניסתו לגן מומלץ לייצר עם הילד

 .  משדרת לילד תחושת יציבות וביטחון, החוזרת על עצמה

ת  /הולכאבא /אמא, נשיקה ואמירת שלום, היפרדו תמיד עם חיבוק

 .תחזור/וי

 להביא חפץ שהילד אוהב לגן -חפץ מעבר 

חבקו ברגע של קושי ועודדו   ,הרבו במילים וביטויים של אהבה

 .למצוא פתרונות

  

 

 טיפים להורים –עולים לגן 



 ניתן להקריא סיפורים הקשורים למעבר 

 הכינו את הילד לקראת התחלה החדשה 

 שימרו על זמן איכות עם הילד 

 הקפידו על סדר יום קבוע 

 הפגישו עם חברים שיהיו עם ילדכם בגן 

 


