מה חשוב שיהיה בבית כדי לעורר את הסקרנות של הילד על מנת שיוכל להעסיק את עצמו אחר
.הצהריים בהנאה ואת תוכלי להתפנות לסידור הבית או מה שעושה לך טוב?
נקודה שחשוב לי להדגיש.
יש אימהות שאומרות לי ״יונית ,יש לו צעצועים כמו שהצעת לי בכוורת/בספרייה שלו אבל הוא
לא מוכן לשחק לבד ,הוא מבקש שאהיה תמיד לידו ואין לי מנוחה״.
מה שאני מציעה הוא ליצור פינה שכל כמה ימים תחליפו אותה ובה יהיה דבר אחד שאת יודעת
שיכול לסקרן את הילד .
אם הוא אוהב ליצור אז במגש שימי חבילת טושים ,מספריים ,מדבקות ,דבק וגליל נייר ומשם הוא
כבר יחליט מה לעשות .זה יהיה לו מול העיניים ורק זה.
אם הוא אוהב פאזל אז תניחי על השולחן בקופסא פתוחה – ולא בקופסא של הפאזל את חלקיו
ואת התמונה של הפאזל.
אם הוא אוהב מספרים אז את יכולה לדוגמא ליצור משחק התאמה.
יכול להיות שהוא לא ייגש ביום הראשון אבל ביום השני כן .חשוב שתנגישי בצורה אסתטית
ומזמינה .כשהמשחק מגיע בצורה סגורה הוא לא מזמין בהכרח.
זו הסיבה שהצעתי לחקור מהצד ולראות מה מעניין את הילד שלך ,במה הוא חווה מצב זרימה.
אגב ,אם את מרגישה שהילד תלוי בך מעבר את יכולה להיות לידו תחילה ,אחר כך להתרחק לאט
לאט מזווית העין שלו אך עדיין להיות נוכחת בחדר ,השלב הבא הוא ללכת לדקה אחת או שתיים
כשאת רואה שהוא במצב זרימה  ,כמובן תתריעי לפני ותאמרי שאת הולכת רגע ל-
שירותים/למטבח להביא כוס וכו׳..
על פי מריה מונטסורי בני  3עד  6הם אנשים ״קטנים״ ,הם סקרנים ,מתוחכמים )בוודאי תסכימי
איתי( ולפעמים אפילו עצמאיים מידי ולכן חשוב לאפשר להם חופש לחקור את העולם שלהם.
בכל גיל יש בערך תקופת רגישות למשהו אחר.
יש לה משפט שאני מאוד מתחברת ״לא לגרות אתה העין והאוזן מאשר את היד״,
ולכן ,את כאמא ,כמבוגר צריכה לזהות ולראות למה הילד שלך רגיש.
בתקופת הרגישות -הלמידה מאוד חזקה כי מונעת מתוך פנים הילד .הוא מבקש ואנחנו צריכות
להנגיש לו  ,הלמידה יכולה להתרחש זמן רב כי בשנים הראשונות הילד מעצב את עצמו מתוך
החוויות שלו וגם מחומרי הגלם דרכם הוא לומד  .את מבינה כמה התפקיד שלנו הוא קריטי?
שימי לב בשבוע הקרוב למה הילד שלך רגיש?
תנועה ,מספרים ,שליטה רגשית ,חפצים קטנים ,אוצר מילים ,חושים ,אותיות ,צורות ,צלילים,
מוסיקה ,כתיבה ,קריאה ..לכל אלו בד״כ הילד רגיש עד גיל .6
ילדים לומדים טוב כשהם משתמשים בידיים שלהם המשמשות כזרז למוח.
אל תדלגי על השלב של סידור פינות הבית המעניקות מרחב לעצמאות ,ביטחון ותחושת שייכות
וזרימה.
מצורף דף מעקב עבורך לנושאים שעליהם דברנו.
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