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 להורים שלום!

 בימים אלו תוזמנו לרשום את ילדכם לכיתה א'. זהו אירוע משמעותי עבור כל המשפחה.  

לות לכיתה  לע  לילדכםמה ניתן לעשות בשלב זה כדי לסייע    -עולה השאלה לצד השמחה וההתרגשות,  

 , כך שההתמודדות עם האתגרים החדשים תהיה ממקום של בטחון ויכולת? ה ביותרא' בצורה הטוב

 

 מהי מוכנות לכיתה א'? 

 מוכנות לכיתה א' מושגת באמצעות שני תהליכים חשובים:

 תהליך טבעי והדרגתי, שאינו מושפע מתרגול, אימון או התנסות.  -מוכנות(או  ) בשלות

 וחינוך מצד הסביבה.  לתרגוועיצוב של התנהגות והרגלים בעזרת שינוי   – למידה

 יש שילוב בין שני התהליכים הללו.  הילדים,ן  ת וגהבי סגרת, במבמהלך התפתחותם של הילדים

 הבשלות היא תנאי מוקדם וחיוני לקליטה וללמידה.  בכל שלבי ההתפתחות,  

. אולם באופן טבעי לכל ילד יש את קצב ההתפתחות שלו,  6א' אחרי גיל  כיתה ים למוכנ רוב הילדים  

ילד יכול  בנוסף,  .  6  יותם בנילמרות ה  יש כאלה המתאימים כבר קודם, ואחרים אינם בשלים עדיין

ב ולא  להיות בשל  ילדותי  יודע לקרוא אך  ייתכן שהילד כבר  תחום מסוים אך לא באחר. למשל, 

חשוב להדגיש כי בסופו של דבר כל הילדים יגיעו לבשלות ולמוכנות לקראת  מסתדר עם חברים.  

תהליכי הם  אלה  בדרכם,  מסוימים  עיכובים  חלים  אם  גם  א'.  טבעיים,כיתה  מע  ם  ידים  שאינם 

 בהכרח שלילד יש בעיה. 

 

 ד יגיע לכיתה א' כשהוא אכן מוכן לקראתה? מדוע חשוב שיל

מסגרת הלימודים  בכתה א'  מאשר גן הילדים.    שוניםכיתה א' מציבה בפני ילדים אתגרים  ידוע,  כ

בנוסף, ביה"ס הוא מקום גדול עם הרבה ילדים  קבועה ומוגדרת יותר ויש בה פחות חופש בחירה.  

אמנם, גם בכתה א' זמן ההפסקה.  מאות, במיוחד בבגילאים שונים ונדרשת רמה גבוהה יותר של עצ

גם על הישגים, הספק ועמידה  דגש  דם קיים  יפשיות ולמשחק, אך לציש עדיין מקום להתנסויות חו

 במשימות משותפות לכל ילדי הכתה.  

גיש יותר בטחון,  טובה, יר  וויה יותר, יחווה ח ית ספריתלחוויה הב ילד שמגיע לא' כשהוא בשל ומוכן  

 .ולרוב יגלה גם יותר מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתאמץ

לעומתו, ילד שמגיע כשאינו מוכן עדיין, יתקשה יותר להתמודד ויחווה יותר תסכול, ובאופן טבעי  

 ילד והוריו עלולים לחוש דאגה ואכזבה.  ה

 

 

 

 

 

 תחומי מוכנות:
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ת לדחיית סיפוקים, לעשות גם מה ש"לא  יכול וח זמנים,  מידה בל יכולת עבתחום ההתנהגותי רגשי:  

 מתחשק" ולקבל הוראות מדמות סמכותית. 

   יכולת לעבוד בקבוצה.   עם חברים, להיות מסוגל להתאפק ולוותר.  להסתדריכולת  בתחום החברתי:  

ן  . אחיזת עיפרו לשלוט במוטוריקה עדינה וגסה בהתאם לגיל  בתחום המוטוריקה העדינה והגסה:

 יכולות אלו חשובות לרכישת הכתיבה. .מדויק קטנות באופןייר צורות  ת לצתקינה ויכול

הבנה של הנלמד.  רחב שיאפשר ביטוי חופשי ולהיות בעל אוצר מילים ומושגים    בתחום הלימודי:

להתרכז מסוגל  להיות  בסיסיות,  חשבוניות  פעולות  ולהכיר  כמויות  לפחות,    לתפוס  שעה  לחצי 

 .  עם שתי הנחיות בעת ובעונה אחתהתמודד  ל ולהתמיד בעבודה 

פיתוח תחומי המוכנות השונים במטרה שיעלה מוכן  במהלך השנים בגן, צוות הגן עבד עם ילדכם על  

ום בבית ליוויתם ועודדתם את ההתפתחות של ילדכם בתחומי החיים  בנוסף, בחיי היומילכיתה א'.  

 השונים. 

ד שלו בעזרת  מלץ לעודד את ילדכם לשפר את התפקו מו,  יה לכיתה א'נה שנותרה עד לעלבחצי הש

שפ  תרגול לעיל.  המיומנויות  מודעות,  רטנו  קצת  לעש עם  זניתן  הרגילאת  ות  היום  סדר  .  במהלך 

 .לפעילויות מסוג זה  של השפ"ח צוות מעג"ןרשימת הצעות מ מצורפת

 ילדכם. כירה את עם גננת הגן המייעץ מומלץ להת במידה ויש לכם ספק לגבי המוכנות של ילדכם,

 

קושי,   של  הבעיה  במקרה  מקור  מה  יחד  לראות  מבעחשוב  העזרה  ולפנות  את  לקבל  מועד  וד 

 :  המתאימה

 ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, הוראה מתקנת  :כמוהתפתחותית ספציפית, טיפול בבעיה  •

 הדרכת הורים  טיפול בקושי רגשי התנהגותי באמצעות  •

   ף עם פסיכולוגית הגן , בשיתושנה נוספת בגןבדיקת צורך ב - לדים צעירים בשנתוןמקרה של יב •

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתלבטות בנושא.  

 

 בברכה,

 באר יעקב , צוות השפ"ח

 

 

 

 

 

 )מומלץ לתלות על המקרר(  פעילויות בביתדף רעיונות ל
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לבצע  ו מ . המנעובעצמ  נו לו לעשות. מה שהוא יכול לעשות לבד, ת אותו את ילדכם לעצמעודד •

במקומ אתלדוגמא,    . ה/ודברים  להכין  לילדכם  בעצמ  תנו  בבוקר  לה/לו  ה/והתיק  תנו   .

   יכנס לבד לגן.תנו לילדכם לה, להכניס את הסנדביץ' לתיק ולמלא את המים

הקפידו על שעת שינה וקימה, סדרו תיק ובגדים בערב   -שימו לב לסדר היום של ילדכם •

ויין לכיתה  רגול מצזה תגן בזמן ובלי לחץ.  להגיע לאת במטרה  כל ז  לפני ההליכה לישון.

 א'.

. ניתן להשתמש ןמקלחת בערב( ומדדו בשעו  בבית )להתלבש בבוקר,  הקציבו זמן לפעילות •

 בשעון אפיה ולתת לילד להפעיל אותו. תרגול מצויין לעמידה בזמנים. 

לב אם   . שימוודדו את ילדכם ללכת לחבר/הועחברים הביתה    עודדו את ילדכם להזמין •

מצליח לחכות לתור שלו ולנהל משא ומתן רגוע על דברים שחשובים לו. אם הוא  לדכם  י

 כשהחבר לא נמצא. מתקשה, דברו איתו על נושא זה 

וחזרה • לביה"ס  מהבית  במקותרגלו הליכה  כבישים  חציית  על  בדגש  קיימים    מות,  בהם 

 משמרות בטיחות. 

כתובות • למילים  לב  תשומת  מתן  יח  -עודדו  שלטהסתכלו  על  חוצות,  ד  מזון,  י  אריזות 

 עיתונים וכו'. 

  - המחזקים מודעות פונולוגית )מצויין כפעילות ברכב בזמן נסיעה(  שחקו במשחקי מילים •

ל מילה  פירוק  חרוזים,  מילים  חריזת  שיותר  כמה  למצוא  מצליח  מי  תחרות  צלילים, 

 ים באות/ צליל מסויים. שמתחיל 

ספרים • בהקראת  ישב  הרבו  שילדכם  ש   והקפידו  עקבו  באופן  הכתוב.  את  יראה  הוא  גם 

 זהו מילה החוזרת בסיפור ותנו לילדכם לקרוא אותה.  באצבע אחר המילים בספר.  

בעזרת מטלות חשבוניות פשוטו • יסודות החשבון  וחיסור  ת  תרגלו את  המתרגלות חיבור 

 אנשים. אבא עוד לא חזר 5במשפחה שלנו יש   - )לדוגמא, בזמן סידור השולחן 10בתחום ה  

 מהעבודה. כמה מקומות לסדר?(.

 ' ני גדול, אני יכול!'אבברכת                           

 , באר יעקב:צוות מעג"ן

 הילה לפידות, מנתחת התנהגות

 דנה גולדמן, מרפאה בעיסוק 

 עמית שמש, קלינאית תקשורת

 גלעד, פסיכולוגית שפ"ח, רכזת תחום הגיל הרך בשפ"חמיכל 

 "ח באר יעקב הן, מנהלת שפדר' דבי כ


