
 

 

 

 עצות להורים עם כניסת ילדם לבידוד

 יקרים,  ריםהו

 

   מאומת. קורונה מגע עם חולה  התבשרתם כי ילדכם צריך להיכנס לבידוד עקבהיום 

דורש היערכות משפחתית. הידיעה על כניסה לבידוד יכולה ה ,כניסת ילד צעיר לבידוד היא אירוע לא פשוט

, הסבר על המתרחש ומתן פשר נו. שיח עם הילדיםיאצלנו ואצל ילד ,מתח ודאגה ,לעורר תחושות של בלבול

  ולסייע ביצירת שגרה בטוחה ונעימה יותר בתקופת הבידוד. ,יכול להפחית את החשש

 

 נוכל לסייע לילדים?כיצד 

 שאנחנו בפניות רגשית, לא מוסחים או חרדים.עמם כנפנה זמן לשיח  .1

הגן  כל ילדי, מאחר והיה בגן אדם שחלה בקורונה" –נסביר לילדים מה הולך לקרות בשבועיים הקרובים  .2

 לבידוד".  צריכים להיכנס

", ?חשוב לשאול שאלות כמו "מה אתה חושב על זה. את הילדים מה הם יודעים על קורונה ועל בידודנשאל  .3

 להביע כל רגש, מחשבה או דאגה.  לו אפשרנלמה שהילד מספר, ונקשיב  ."?"איך זה גורם לך להרגיש

קורונה היא מחלה מדבקת אפשר לומר כי " .חשוב שניתן מידע אמין ומותאם לגיל הילד –נעשה סדר במידע  .4

שקורונה מאוד מדבקת, כל "מכיוון ניתן לומר לגבי הבידוד . "ולא נעימה, אך לרוב היא חולפת ולא מסוכנת

כדי לוודא שלא נדבק וכדי להבטיח שלא  ,חולה, צריך להיות בבית במשך שבועייםאדם מי שנמצא בסביבה של 

 ידביק אחרים". 

יישן בחדר? עם מי יאכל את הילד עם מי )חשוב להסביר לילדים איך הבידוד הולך להתקיים אצלכם בבית  .5

אבל לא לצאת לגן  ,לשחק משחקי קופסהאפשר למשל,  –לא אילו ת ו, אילו פעילויות יוכל לעשו?הארוחות

 (. ולא לבקר משפחה וחבריםהשעשועים 

 :בתקופת הבידודנחשוב עם הילד על רעיונות לפעילויות  .6

 על מנת להבין כמה זמן עבר וכמה עוד נותר. ,טבלת בידוד שבה הילד ימחק ימים נכין •

 ערימת משחקים אפשריים וחומרי יצירה. נכין  •

 .מדי ערב יוםסדר תכנן נ •

 תאם מפגשי זום עם חברים נוספים שנמצאים בבידוד.נ •

 

 . אם יעלולהיות קשובים לשאלות ולחששות ומסרים של אופטימיות ותקווה, לילדים חשוב להעביר 

ותגובתכם למצב תשפיע על אתם ההורים, המבוגרים המשמעותיים בשגרה ובמיוחד בתקופות משבר, כרו! ז

 את המציאות. האופן בו הילדים יפרשו

  

 הגןפסיכולוגית לגננת או לאתם לא לבד! להתייעצות ניתן לפנות 


