
משחק חיקוי פרצופים וצלילים - תנו להם לעשות  
פרצוף או להשמיע קול ואז חזרו על מה שעשו. 

לאחר מכן התחלפו.

בנו מגדל / פירמידה מכוסות חד-פעמיות.

דברו איתם על נושא שאהוב עליהם:  ספורט, מוסיקה, 
טלוויזיה, סלבריטיז, חברים...

רעיונות לפעילויות עם מתבגרים

רעיונות לפעילויות עם פעוטות

 שימו בצד את הטלפון 
 וכבו את הטלוויזיה. זמן
 אחד-על-אחד הוא זמן

 ללא עדכוני וואטסאפ
   ומבזקי קורונה

כאשר נותנים לילדים לבחור את 
הפעילות, הדבר מחזק את 

בטחונם העצמי. אם הילדים 
מציעים פעילות שלא תואמת את 

הוראות הריחוק החברתי, זאת 
הזדמנות מצויינת לדבר איתם על 

המצב (ראו עלון מספר 6).

שאלו את הילד איזו  
פעילות הוא רוצה 

לעשות

 זה יכול להיות אפילו רק 20 דקות, או יותר -  
תלוי בזמינות שלכם. אפשר לשריין זמן קבוע מדי 

יום - כך יוכלו הילדים  לתכנן  את  סדר היום 
בהתאם. במוקדם או במאוחר הם ממש יצפו לזמן 

הזה איתכם.

קבעו חלון זמן נפרד 
לכל ילד

קראו ספרים או הסתכלו באלבום תמונות משפחתי. 

 האזינו לשיר או רקדו לצלילי המוסיקה האהובה עליהם.

 שלבו אותם בעבודות הבית! הפכו את המטלות למשחק וכך 
הם יוכלו לעזור לכם בניקיון, בישול ועוד.

נמצא בחל''ת? לא יכול להגיע לעבודה? בתי הספר סגורים? דואג מהמצב הכלכלי?
זה נורמלי לחלוטין להרגיש לחוץ ומוצף בעקבות  המצב

סגירת בתי הספר היא הזדמנות לחזק את הקשר עם הילדים - גם הקטנים וגם הגדולים!
זמן איכות אחד-על-אחד היא פעילות באווירה חופשית וכיפית אשר מאפשרת לילדים להרגיש אהובים, בטוחים וחשובים.

טיפים מיוניצ"ף
 UNICEF

 טיפים ברוסית, 
אמהרית, ערבית ועוד

 מאמרים ומחקרים 
לאנשי מקצוע

סייעו להם במטלות לימודיות מטעם בית הספר. 

למידע נוסף לחצו על הלינקים הבאים:

 COVID-19  הורות בזמן התפרצות הקורונה
זמן איכות - אחד על אחד 1

קראו ספרים, הסתכלו באלבומים משפחתיים.

שירו איתם, היפכו חפצים בבית לכלי נגינה
והקשה (למשל סיר וכף עץ ישמשו כתוף).

רעיונות לפעילויות עם ילדים

בשלו ארוחה משפחתית יחד (או תנו להם להפתיע אתכם)! 

התעמלו יחד לצלילי המוסיקה שהם אוהבים.

 הקשיבו להם, הביטו בהם.  
תנו להם את מלוא תשומת 

הלב. תהנו!

עשו שימוש בדפי צביעה שאפשר להוריד מהרשת, 
חוברות צביעה בדרגות קושי שונות או ציור חופשי.

 טיפים מארגון
הבריאות העולמי
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
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