
למדו את 
ילדיכם כיצד 
להיזהר בעת 

הזו 

צרו סדר יום חליפי
עם ''חלונות זמן'' גמישים 

כאשר אתם מתכננים את סדר היום, חשוב שיהיה מקום  
גם לפעילויות מובנות (למשל למידה) אך גם לזמן חופשי. 

הואיל וסדר יום נותן תחושת שליטה, הלחץ יפחת 
והתוצאה תהיה התנהגות טובה יותר.

שלבו פעילות גופנית בסדר היום -  הדבר 
מסייע מאד לילדים שכן הם אוכלוסיה 

פעלתנית מטבעה. בנוסף, פעילות גופנית 
הוכחה כמפחיתה לחץ וחרדה.

אתם משמשים דוגמה
עבור ילדיכם 

 אם תקפידו בעצמכם על שמירת הריחוק החברתי,
 שטיפת ידיים ושאר הכללים, ותראו שאתם דואגים גם
לאחרים אשר פגיעים יותר, הילדים שלכם ילמדו מכך

בסופו של כל יום,  הקדישו 
מספר דקות  למחשבה על 
מה  שעבר עליכם במהלך 

היום. הזכירו לכל ילד לפחות 
דבר אחד חיובי או מצחיק 

שהוא עשה

תנו לעצמכם טפיחה  על 
השכם על הדברים החיוביים 

שעשיתם היום. אתם 
תותחים!

הסבירו לילדיכם מהו המרחק הבטוח מאדם 
אחר - ומדוע יש לשמור עליו. רק במידה 

וההנחיות מאפשרות, צאו עם הילדים החוצה 
מעת לעת.

הפכו את רחיצת הידיים לפעילות כיפית ומהנה

בחרו שיר אהוב על ילדיכם ומדדו קטע בן 
20 שניות ממנו - זה יהיה "שיר רחיצת 
הידיים" שלהם. שבחו אותם  בכל פעם 

שהם מקפידים על רחיצת  הידיים על-פי  
ההוראות. ניתן גם ליצור טבלה בה הילדים 
יקבלו נקודה על כל שטיפת ידיים  מוצלחת.

 שחקו את ''משחק הנגיעות''  בו מנצח מי 
שנגע הכי פחות  פעמים בפנים במהלך שעה

מסויימת, עם פרס קטן למנצח . 
מי יספור את הנגיעות? כל בן משפחה יספור 

לבן משפחה אחר!  

התפרצות הקורונה שינתה את סדר יומנו לחלוטין - בבית, בלימודים ובעבודה. זה קשה לילדים, זה קשה 
למתבגרים וזה קשה גם לכם. בניית סדר יום חליפי יכולה לסייע רבות בהתמודדות עם השגרה שהופרה 
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טיפים מארגון
הבריאות העולמי

טיפים מיוניצ"ף
UNICEF

 טיפים באמהרית,
ערבית, רוסית ועוד

למידע נוסף ליחצו על הלינקים הבאים:

 COVID-19 הורות בזמן התפרצות הקורונה
שמירה על סדר יום קבוע

 חשוב שהילדים יסייעו בבניית סדר היום החדש.  אם 
תשתפו אותם בשלב זה, יש סיכוי גדול יותר שהם 

יפעלו בהתאם למה שנקבע.

מחקרים מדעיים 
לאנשי מקצוע

דרך נוספת לחיזוק בטחונם של הילדים  היא 
שיתוף שלהם בכל הפעולות בהן  נקטתם בכדי 

להבטיח את שלומם  ובריאותם בתקופה זו. שאלו 
אותם אם יש להם רעיונות נוספים, הקשיבו 

לרעיונות  שלהם וקחו אותם ברצינות.

 אמנם אי אפשר להיפגש, אבל אתם יכולים 
לכתוב מכתבים ולצייר ציורים לשכנים - היפכו 
את דלת הבית והחלונות לגלריה שכולם יוכלו 

לראות!
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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



