
מפגש לשיח רגשי אישי  

או קבוצתי

מירב כהן ואלישבע קולמן               

מחוז מרכז              -יועצות חינוכיות לגיל הרך 

(או ללמידה מרחוק)חזרה לגן 



שיח רגשי עם ילדי הגן

,  כיצד ועל מה לשוחח עם ילדי הגן בעת החזרה לשגרת העבודה

?לאחר שהייה ארוכה בבית 

. ההתמודדות עם נגיף הקורונה השפיע על כל בית בישראל

עבור חלק מהמשפחות מדובר בתקופה מורכבת ועבור אחרים היא  

.נחוותה כתקופה חיובית ואף הובילה לתחושת יכולת והתמודדות

אין ספק כי החזרה לגן בשלביה הראשונים תתאפיין בתחושה של 

בה ההתנהלות תהיה שונה ממה שהיינו רגילים  , "שגרת חירום"חזרה ל

ואף תתאפיין בתחושה של חוסר וודאות מפני שינויים אפשריים 

.והתאמות הנדרשות למצב החדש



אישי או קבוצתי  הכנו עבורכן תכנית קצרה לקיום שיח רגשי , לאור זאת

לשוחח עליהם ולתת  , על מנת לעבד את הרגשות שעולים, עם ילדי הגן

.'וכויצירתי , תנועתי, מקום לביטוי מילולי

ורעיונות  ( תכנית רגשית לילדי הגן" )מעגל הקסם"התוכנית מבוססת על 

.  שונים שנאספו ומתאימה לשיחה אישית עם ילד או בקבוצה קטנה

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/maagal_hakesem.pdf

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/maagal_hakesem.pdf


.הצגת שאלה מרכזית לעיבוד רגשי. 1

.  לאיזה גיל מתאימה השאלה המוצגת. 2

.הצעות לפעילות. 3

:הערה

על מנת  , ניתן לחבר ילדים שכדאי לקרב ביניהם, בהזמנת הילדים לשיחה•

או לחילופין לחבר ילדים שנהגו , להרחיב את המעגלים החברתיים בגן

על מנת להחזיק את תחושת הביטחון ולבסס את תחושת  , לשחק יחד

.  השייכות

!לשיקול דעתכן•

:התכניתמבנה 



:  הכנה מקדימה לשיח הרגשי

:כדאי להכין מראש

.כרטיסיות עם תמונות של רגשות▪

.  מקל דיבור או כל חפץ אחר, בובה▪

(.או למסור  לילד את החפץ בעת השיחה/הגננת יכולה לדבר עם החפץ ו)

על פי תכנית מעגל הקסם  " שיח רגשי"עקרונות ל▪

:http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/maagal_hakesem.pdf

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/maagal_hakesem.pdf


?ה לחזור לגן/אתה מרגיש/איך את

: קהל היעד

ילדים צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.סבב שיתוף מילולי קצר❑

"(. רגשונים)"הצגת כרטיסיות עם הבעות של רגשות ❑

.כל ילד יציג שפת גוף המביעה רגש❑

.  ילדי הקבוצה יתבקשו לגלות איזה רגש הוא מביע❑



?מה הדבר הראשון שתרצו לעשות בגן

: קהל היעד

.ילדים צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

סבב שיתוף מילולי קצר❑

’חבר וכו/משחק/אפשר לגשת לסיבוב ברחבי הגן ולהצביע על המקום❑

.אפשר להביא את החפץ להמשך השיחה❑



?מרכז שאהוב עליך בגן/מה המשחק

: קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

סבב שיתוף מילולי קצר❑

הילדים יכולים לגשת ולהביא חפץ או משחק שאהובים  ❑

.עליהם



?מהו הדבר שהיה כיף לעשות בבית

:קהל היעד

.צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

סבב שיתוף❑

(.’מירחונים צבעוניים וכו)אפשר להציג לילדים משפטים או תמונות ❑

.אפשר לתת לילדים לבחור תמונות ולגזור בעצמם❑



?י להורים/מה יעזור לך אם תתגעגע

:קהל היעד

.ילדים צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.שיתוף מילולי בדרכי התמודדות שונים❑

דוגמאות לדרכי התמודדות שניתן להציע לילדים במהלך השיחה

לבנות או כל פעילות אחרת, לצייר ציור, לספר לחבר בגן, לספר לגננת❑

.לצייר את ההצעות על פתקים ולהכניס למיכל או סלסלה יפה/אפשר לכתוב❑



?מה אהבת לעשות עם המשפחה כשהיינו בבית

: קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.שיתוף מילולי❑

.לאפשר לילדים לצייר את מה שאהבו לעשות בבית❑

.להציג ולספר על הציור שציירו-לבוגרים❑



?מה יעזור לך כדי להתגבר על עצב או געגוע

?מהו כוח העל שלך כדי להתגבר על עצב או געגוע
:קהל היעד

צעירים או בוגרים

:הצעות לפעילות

אפשר לזמן להם את  , ילדים' אם הגננת רואה ילד שמרגיש עצב או געגוע או מס❑

.השאלות שמוצגות למעלה

:אפשר להיעזר בנשימה ונשיפה כדי לשחרר את הגוף מהמתח❑

נשימה ונשיפה בעזרת נוצה

".פרח והנר"תרגיל נשימה ונשיפה בעזרת ה❑

.נושמים ונושפים בעזרת טיול באצבעות כך היד-" חמסה"תרגיל ה❑



ה שקשה  /ה לעזור לחבר/ה יכול/איך את
?ה/לו

: קהל היעד

צעירים ובוגרים

:  הצעות לפעילות

.שיתוף מילולי בפתרונות אפשריים❑

?  כיצד אני יכול לעזור לחבר: איסוף רעיונות❑

אשר ישמשו את הילדים כאשר  , ציור הרעיונות על גבי כרטיסיות/ כתיבת❑

.רוצים לסייע לחבר



ה לראות את הצוות חובש  /ה מרגיש/איך את

?מסכה

: קהל היעד

ילדים צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

ברגשוניםשימוש + שיח מילולי❑

(.קובץ מצורף" )האביב של גפן"אפשר להקריא את הסיפור ❑

https://drive.google.com/open?id=1wC9GPMPsQFcvzOdGs-ygJjLtoeKbUMil

...(שלהמסיכה)ולתלות על לוח בגן מסכות לילדים , כעבודת יצירה, להכין❑

https://drive.google.com/open?id=1wC9GPMPsQFcvzOdGs-ygJjLtoeKbUMil


אילו תנועות מרחוק נוכל להמציא במקום 

?חיבוק

: קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.הילדים יציגו תנועות אפשריות❑

.הגננת והילדים יבחרו תנועות ללמד את כל ילדי הגן❑ SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


?מה יעזור לך לזכור שצריך לשמור על מרחק

:  קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.  שיתוף מילולי קצר❑

.  מבלי לגעת זה בזה, הילדים ינועו במרחב כשידיהם פרושות לצדדים-פעילות בתנועה❑

הילדים ינועו במרחב ולסימן של הגננת יעצרו במקום ויבדקו את שמירת המרחק  ❑

.ביניהם

הגננת תפזר חישוקים והילדים יקבלו הוראה להסתובב וכאשר יהיה סימן כל אחד ייגש  ❑

.  לחישוק שלו



?מה גורם לך להרגשה טובה

: קהל היעד

בוגרים

:הצעות לפעילות

.הגננת תביא חפץ שהוא בעל משמעות עבורה ותספר כיצד מסייע לה חפץ זה❑

.  הילדים יבחרו ממרחב הגן חפץ הגורם להם להרגשה טובה❑

?  מדוע החפץ גורם לי להרגשה טובה: שיתוף מילולי❑

?האם החפץ שבחרתי יכול לגרום הרגשה טובה למישהו אחר❑



?ת לעשות עם חברים/ה אוהב/מה את

: קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.שיתוף מילולי קצר❑

.לסיים את השיחה ולאפשר לילדים לעשות פעילות אהובה עם חבר שבוחרים❑

.הגננת יכולה להצטרף בפועל למשחק עם הילדים לזמן קצר❑



?(כשהיינו בבית)מה למדת לעשות לגמרי בעצמך 

:קהל היעד

צעירים ובוגרים

:הצעות לפעילות

.מדליה ויספר דבר שלמד לעשות לגמרי בעצמו/ילד יעניק לעצמו מדבקה❑

.שיתוף מילולי❑

.הגננת יכולה לרכז את הרעיונות שסיפרו❑



.....ומילה לסיום

אנחנו לרשותכן בכל שאלה או עניין

בהצלחה ובהנאה

אלישבע ומירב


