
'עולים בכיף לכיתה א
בימי הקורונה' מוכנות לכיתה א



התכנים עליהם נדון הערב

וחינוכיתילדית, פרספקטיבה הורית–' המעבר מהגן לכיתה א.

 בשלות ולמידה. א–מוכנות לבית הספר.

.'ציפיות התפתחותיות המצופות מתלמיד כיתה א. ב

תרומתם של הצוות החינוכי וההורים למוכנות  . ג

.'של ילדם לכיתה א

הצעות חשובות ליישום.



ניקח רגע וניזכר  

'?ת מהעלייה שלי לכיתה א/מה אני זוכר

?האם הוריי הכינו אותי לשינוי?                          מה חשבתי

?איך נראה בית הספר היסודי?                         מה הרגשתי

?מי ליווה אותי ליום הראשון?                       מי היו חבריי

'?מה היה לי נעים בכיתה א?             איזה ילקוט היה לי

?                 איך חשתי בנוגע למחנכת החדשה שלי?                       ממה חששתי



מוכנות הורית

חשש של  

חשש של  ההורים

ה/הילד



דרכים יעילות להתמודדות הורית עם 
'בתכם לכיתה א/ה של בנכם/עלייתו

.הצוות החינוכי כשותף ולא כאויב–סמכו על בית הספר . 1

.ה/סמכו על הילד. 2

.  גם במצבים בהם עולים קשיים–סמכו על עצמכם . 3

משברים  –פרספקטיבה היסטורית )עשו שימוש באסטרטגיות מרגיעות . 4

(.גיבוש קול פנימי מרגיע ואיסוף מידע, שיחה עם אדם קרוב, בעבר







-מושפעת מ' המוכנות לכיתה א

בשלות

למידה והתנסות

,על מנת לאפשר התפתחות מיטבית

אנו ממתינים לגיל הבשלות ואז חושפים

.במידה סבירה ללמידה ולהתנסות





התחום הקוגניטיבי

. מפותחותשפה בבית הספר הילד נדרש למיומנויות של 
.  הבנהוהן יכולת הבעההן יכולת -שפה

. היא רכישת קריאה וכתיבה' המשימה המרכזית בכיתה א
על הילד להשיג מיומנויות מקדימות, כדי למלא אחר משימה זו

?מה נדרש בכדי לקרוא ולכתוב
אוצר מילים

הבחנה שמיעתית וחזותית
זיכרון שמיעתי וחזותי

קישור בין סמל לצליל 
הכרת מושגי מרחב

(מודעות פונולוגית)תהליכי אנליזה וסינתזה 



:ריכוז והתמדה

. של הילדהרגשיוגם למצבו הקוגניטיבי קשור גם לתחום 

,  יהיה מסוגל ללמוד לקרוא, כדי שהילד יבין את דרישות המורה
לכתוב 

חשוב שהוא יהיה מסוגל להתרכז –ויבצע משימות כהלכה 

בפעילויות ממושכות ויימנע ככל הניתן מהסחות



התחום הקוגניטיבי

? צד ההורים יכולים לסייעכי

י "בין היתר ע)לעודד את הילד לשוחח וללמדו מיומנויות שיחה -שפה
modeling לחשוף , (של שיחה פתוחה ומשתפת כמו גם שימוש בשפה נכונה

לתרגל , להכיר את מוסכמות הכתיבה בעברית, (צליל, שם, צורה)לאותיות 
משחקי מילים  , להקריא ספרים ולשוחח על הנקרא, טרום כתיבה/כתיבה

יחיד  , מילים נרדפות, הטיית מילים, הכללות והפשטות, חרוזים, הפכים)
(.'ורבים וכו

-מעט, קטן-גדול: הכרת מושגי גודל וכמות-חשבון
שימוש במושגים חשבוניים. פחות-יותר-שווה, הרבה

ספירת, עריכת שולחן: למשל, ובמספרים בחיי היומיום
משחקי קופסא, בישול ואפייה, מדרגות



התחום הקוגניטיבי

לאמן את יכולת הריכוז וההתמדה של הילד –ארגון והתמדה, ריכוז
משחק , אכילה ליד השולחן לאורך כל הארוחה: במצבים יומיומיים

זמן  )עבודה על הרגלים קבועים יעילים ללמידה ". קופצני"ממוקד ולא 
,  ארגון מקום נוח, כמו כן(. 'זמן קבוע לסידור התיק וכו, קבוע לשיעורי בית

.רגוע ושקט המיועד ללמידה

עידוד  , פיתוח סקרנות ורצון לדעת, הקניית ידע על העולם–העשרה כללית
.שאילת שאלות ומענה סבלני עליהן

.העניין והרצון לדעת הם הבסיס לכל למידה, הסקרנות:זכרו



התחום המוטורי

.  הן הגסה והן העדינה, היכולת של הילד לנוע ולשלוט בתנועה
?למה הילד נדרש לקראת בית הספר בתחום זה

(: מערבת שרירים גדולים וגסים)מוטוריקה גסה 
,  בעיטה בכדור, שיווי משקל, דילוג, טיפוס, קפיצה, ריצה, שליטה בהליכה

.  שליטה בשני צדי הגוף

השליטה במוטוריקה הגסה משפיעה על ההתנהלות במרחב  
על הדימוי העצמי וההשתלבות  , וכתוצאה מכך( מסורבלת/שוטפת)

.  החברתית והלימודית



התחום המוטורי

מערבת  )מוטוריקה עדינה 
(:שרירים קטנים ועדינים

השחלת , הדבקה, גזירה
,  הרכבת חלקים, חרוזים

לחץ על  , אחיזת עיפרון
,שליטה בקו, העיפרון

.  תכנון והתארגנות

בשלות גרפו מוטורית היא  
,הבסיס לרכישת הכתיבה

יכולת ההעתקה וההתארגנות  
.  בדף



התחום המוטורי

?לסייעיכוליםההוריםכיצד

בגןמתקניםעלטיפוס,אופנייםעלרכיבה,כדורמשחקי:גסהמוטוריקה
.ספורטחוגי,שעשועים

,מבוכים,ציור,שטחיםצביעת,הדבקה,גזירה:עדינהמוטוריקה
.בעיפרוןשימוש,פלסטלינה,קווקווים



התחום הרגשי

הכוחות הרגשיים של הילד הם בעלי תפקיד חשוב במימוש היכולות  
.  האקדמיות

?מה הילד נדרש בתחום זה לקראת המעבר לבית הספר

oעצמאות

oסקרנות ומוטיבציה.

oיכולת לעמוד בתסכולים וכישלונות.

o כעסים וחרדות, וניהול לחצים( לחץ, פחד, כעס)יכולת ביטוי רגשות.

oהבנת נורמות, קבלת סמכות וכללים-התאמה למסגרת.

oתחושת מסוגלות וערך עצמי.

oפתיחות רגשית לעולם.

oאחריות אישית ומשמעת עצמית.



התחום הרגשי

?כיצד ההורים יכולים לסייע

oמציאת מרחב המיועד לשיחה פתוחה והדדית
חיוביים ושליליים , הכוללת ביטוי רגשות

.ומתן לגיטימציה לכל רגש, כאחד

oהן בבית והן בבית הספר, העברת מסר שניתן ורצוי לשתף בעת מצוקה.

oהעמדת גבולות עקביים ודרישות ברורות ותואמות גיל.

oאתה  , אתה מסוגל"משדר מסר-מתן עצמאות ואחריות לילד
למשל על ידי מתן תפקידים או דרישה הדרגתית  , "גדול

.  להתנהלות יומיומית עצמאית תואמת גיל



התחום הרגשי

oציפייה מהילד שיענה לחוקים למשל במשחקי קופסה, למשל–חוקים וסמכות  ,

.דרישות הבית

oההורה כדוגמא–התמודדות עם תסכול והתנהגות מרוסנת, שליטה בדחפים.

oחיזוק על תהליך הלמידה ולא רק על ההצלחות.

o  לזכור שקושי וכישלון הם חלק מתהליך הלמידה ותפקיד ההורים הוא

אלא עם כישלון מתמודדים , מכישלון לא נבהלים ולא מתמוטטים. להכילם

!ביחד

oלשמור על ערוץ תקשורת ישיר ופתוח עם מחנכת הכיתה וצוות בית-

.אמון במערכת–הספר 



התחום החברתי

? למה הילד נדרש בתחום זה לקראת המעבר לבית הספר

: יכולת לעמוד בתחרות
. מעורר מידה מסוימת של תחרותיות( והעולם)בית הספר 

: הכרת עקרונות החיים המשותפים
,  לשמור על חוקי המשחק, לתת, לדעת להתחלק, לחכות בתור, לוותר

.לשתף פעולה, להתחשב בצורכי האחר

:יכולת לקיים דיאלוג עם האחר
לפתור דילמות וקונפליקטים חברתיים  . לא רק להתחרות או לוותר לו

.באופן עצמאי



התחום החברתי

?כיצד ההורים יכולים לסייע

. לעודד יחסים חברתיים

. להזמין חברים הביתה וללכת לחברים

לפתור, להפסיד, ללמד לחכות בתור
(.משחקי תפקידים או תיווך בזמן אמת)קונפליקטים ולכבד את האחר 

. לעודד שיתוף וביטוי מילולי של רגשות-לקיים דיאלוג 



...טיפים

oעםומכבדתישירה,פתוחהתקשורתעלנשמור
.והבנהאמיתיתהתעניינות,הקשבהשמהותה,הילד

oהניתןככלונימנעוחווייתיתרגועהאווירהנשרה-הלימודיםעלבשיח
.לחץומהפעלתפוגעניתמביקורת

oנשפוטולא-והיבטיותכונותיוכלעלהילדאתנראה
.כתלמידרקאותו

oאותולקבל,אותולאהובתפקידנו–מוריוולאהילדשלהוריושאנונזכור
דרישותעםמיטביתבצורהלהתמודדלולסייעבבדובדאותוולחזק

.הסביבה

oאלכיתהלעליהבנוגעומווסתותריאליותציפיותניצור'.



...טיפים

oביתשיעורי)במטלותבעמידהרקולאהלמידהבתכנינתעניין,
.(מבחנים

oכתהליךהגדילה–התפתחותוולקצבהילדלצרכיקשוביםנהיה
.הדרגתי

oבכלקבועהרוטינהעלהקפדה)וארגוןסדרשלהרגליםלילדנקנה
לפניוהילקוטהבגדיםהכנת,ביתשיעורי,וערותשינהלשעותהנוגע

.('וכובמשימותעמידה,בזמניםעמידה,השינה

oופנאילמידהביןאיזוןעלנשמור.

oאותםונחזקהילדשלהכוחותאתנזהה.



לנסחלוניתן)לבעיותפתרונותביצירתפעילתפקידלקחתלילדנאפשר
.(מוצעיםפתרונותמספרביןלבחורלושנאפשראופתרון

השוואותונטולממוקדבאופן'אבכיתההילדשללהשתלבותונתייחס
.בסביבתולאחרים

החינוכיובצוותכהוריםבעצמנו,בילדנאמין.

הילדשלוהשמיעההראייהתפקודיאחרולעקובלבדוקמומלץ











03-5346087: מספר הטלפון של השירות הפסיכולוגי החינוכי

!תודה על ההקשבה ובהצלחה


