
 

 ‘? עולים לכיתה א

 פה בשבילכם -השירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני 

 הורים חיפאים יקרים,  

התקופה הנוכחית מזמנת עבורנו אתגרים רבים ואנו מקווים שיחד נצליח לשמור על חוסן ולצלוח בצורה מיטבית 

ידוע שילדים מגיבים למצבי חיים כאשר הם מתבוננים בהתנהגות של ‘.  את התקופה ואת המעבר לכיתה א

 המבוגרים בסביבתם ולכן התפקיד שלכם הוא משמעותי ביותר בתקופה זאת.

,  ושולחים לכם 82.2.82אשר תתקיים ביום חמישי, בתאריך ‘ אנו מזמינים אתכם להרצאה בנושא מוכנות לכיתה א

                                                      צרור עצות מועילות להכנת ילדיכם לקראת המעבר.                                                                                  

לידיעתכם, בכל גן חובה עירוני יש פסיכולוג.ית מטעם השרות הפסיכולוגי ולכן, במידה ויש לכם התלבטויות/

 / 40-2653564/2שאלות  ניתן לפנות אליו.ה ישירות / באמצעות גננת הגן /  לשרות הפסיכולוגי בטלפון 

  sherutpsy@haifa.muni.ilבמייל  

 ‘עולים לכיתה א

 (רגשישהם בוגרים ומצפה להם התחלה חדשה. )גלגל ‘, עודדו את ילדיכם שבקרוב יעלו לכיתה א -עידוד ע: 

סייעו להם גם בחופשת הקיץ לשמור על קשר עם חבריהם מהגן באמצעות שיחות טלפון/וידאו/ -ווטסאפ ו: 

 ( חברתיווטסאפ המסייעות לשמור על תחושה של רצף ובניית חוסן. )גלגל 

ם, להכין סלט “למידה יכולה להתרחש בכל פעילות בבית, אפשר לערוך שולחן ולמנות את הסכו -לימודים ל: 

 ( קוגניטיביולהיזכר במשפחת הפירות והירקות, ועוד. נצלו סיטואציות ביתיות להרחבת הידע. )גלגל 

לילדים בגיל הגן עולם דמיוני מלא ועשיר, הציעו להם להתמודד עם המצב בדרכים יצירתיות, ציור  -יצירתיות י: 

 (רגשיהמחזה, בנייה, ועוד. האמינו ביכולת שלהם לבטא את עצמם בדרכים מגוונות. )גלגל 

זה הזמן להתמקד בדברים המשמעותיים לכם כהורים. מה באמת חשוב לכם? איזה ערכים   -משמעות ם: 

 (רגשימובילים אתכם ואילו מסרים הייתם רוצים להעביר לילדיכם לקראת המעבר לכיתה א? )גלגל 

זמנים משותפים שלכם יחד מאפשרים רגעים של משחק, למידה, התבוננות על ילדיכם והכרות   -לכידות ל: 

 (חברתיתסייע להם בימים אלו וגם בעתיד. )גלגל “ ביחד“מחודשת עימם ועם שאר בני המשפחה. תחושת ה

הדגישו לילדיכם את התחומים בהם הוא חזק, החמיאו להם על הניסיונות שלהם והתפעלו   -כישורים כ: 

 (רגשיים וקוגניטיבייםתנסו לדייק )גלגלים “, אלוף“ו“ מקסים”מהיכולות שלהם באופן ספציפי. במקום להגיד 

עודדו את היוזמה של ילדיכם לחקור, ללמוד ולהתנסות במרחב. האמינו בכוחות שלהם ואל תעשו    -יוזמה י: 

 (רגשי ומוטורידברים במקומם. )גלגלים 

תמכו בילדיכם. הישארו ההורים שלהם ולא המורים. תהיו בקשר עם צוות בית הספר, תתעדכנו  -תמיכה ת: 

 (רגשיים וחברתייםבפעילות ותהיו מעורבים, תשמשו מודל לילדיכם )גלגלים 

הציעו לילדים משימות פשוטות, שיפעילו ויחזקו את השרירים. עזרה בבית ועזרה במטבח כגון   -הפעלה ה: 

 (מוטוריכדאי לשים מוסיקה ולרקוד יחד. )גלגל ‘. לישת בצק, שטיפת כלים, תליית כביסה, השקיית עציצים וכו

אהבה זה כל הסיפור. הרעיפו על ילדיכם אהבה, שירגישו מוערכים ואהובים. הרגשה זו תסייע להם   -אהבה א: 

 (רגשיס. )גלגל “בהתמודדויות חדשות שתהיינה להם, בגן ובביה

 השירות הפסיכולוגי החינוכי 

‘ מוכנות לכיתה א

 מרכיבים: 4כוללת 

 קוגניטיבי

 )חשיבה וידע(

 רגשי

 )יכולת התמודדות(

 חברתי

)יכולת לשתף פעולה ולהיות 

 חלק מקבוצה(

 מוטורי

)לשבת ליד שולחן, לכתוב, 

 להתארגן(

וכמו באוטו כל הגלגלים 

 צריכים לפעול טוב...

 הרצאה להורים

 82:02בשעה  82.2.82

 

ההרצאה תועבר בזום על ידי 
פסיכולוגיות מטעם השרות 

 הפסיכולוגי החינוכי.

 לקישור  כאןללחוץ 

 

https://us02web.zoom.us/j/84913350645?pwd=M2JuTkpwVVR1L0p0SXNlTXNaRG5pQT09

