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 פתרון בעיות

 

 

נעשתה עבודה במהלך השנה: מודעות עצמית, תפקודים  ןפתרון בעיות יעיל נשען על המיומנויות שעליה

היא בינאישית או לימודית, על הילד אם . כדי לפתור בעיה, בין רגשי ויסותניהוליים, מיומנויות רגשיות 

לבקש עזרה, , לזהות את הבעיה, להבין מה הוא מרגיש, להפעיל עצירה כדי להירגע, לספר על הבעיה

זה לגננת תפקיד חשוב להזכיר לילדים את המיומנויות שאותן כבר רכשו  ולחשוב על פתרון מתאים. בשלב

  וכן לתווך בחשיבה על פתרונות אפשריים לבעיות השונות ובניית מאגר פתרונות.

בפעילות  של כל העקרונות הקוגניטיביים והרגשיים.  ושילוב שבו נעשה יישום תכניתזהו חלק מסכם של ה

ודרכו נחזור ונסכם את מה שהילדים למדו במהלך השנה, תוך יצירת  זו נחזור לסיפור של איילי האיל

  רפרטואר פתרונות התנהגותיים מתוך הסיטואציות המועלות בסיפור. 

  

  

  הפעילות חשובה ומתאימה לכלל ילדי הגן. 

  

  

 .פתרון בעיותבנושא  9מס'  מכתבאת לחלק להורים 

  

  

 ."סיפור "איילי האיל לומד לפתור בעיות        .א

 .א)-9הסבר על "איך פותרים בעיה" (נספח         .ב

 .ב)-9נספח פיתוח מאגר פתרונות לבעיות שונות (        .ג

 .מגשרים בגן  .ד

 .)ג-9נספח ( להצליח בפתרון בעיותיכול אני  - מדליות  .ה

 .)ד-9נספח ) (ם שזקוקים להתערבות אינטנסיביתהצלחות (לילדיטבלת   .ו

 הטמעה ביומיום.  .ז

 .פותרים בעיות ולומדים על חגים ומועדים  .ח

 .תיכנון פינה/מוקד  .ט

 

 

 רציונל   

 מאפייני הילד/הקבוצה

 להורים  

כלים לטיפוח והתערבות 
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 .א)-9(נספח  בעיה? פותריםאיך   .א

 .ב)-9מאגר פתרונות (נספח   .ב

 .ג)-9(נספח  שבלונה להכנת מדליה  .ג

 .)ד-9(נספח  שבלונה לטבלת הצלחות בגן  .ד

  

 מיומנויותסיכום של  -הקראת סיפור "איילי האיל לומד לפתור בעיות"  .א

  פעילות חשובה לצורך ריענון וחיבור של כל מה שנעשה בגן עד כה. 

  

 נספחים

  ""איילי האיל לומד לפתור בעיות

אחרי חופשת הפסח חזר איילי לגן, שמח לפגוש את חבריו. הוא שיחק עם נוני הינשוף בפינת 

עים בארוחת הבוקר. במפגש איילי שיתף את טולה הגננת ואת כל הקוביות ואכל כריך ט

בחוויות מהחופשה וסיפר על הטיול שעשה עם כל המשפחה למערה ועל העלים  ,החברים

הטעימים שאכל ביער שבו גרים בני הדודים שלו שאותם ביקר. לאחר המפגש, הגננת הזמינה 

ולדת שלו. איילי ובלה היו הראשונים כמה חברים לצייר ציורים לפולי הפילון לכבוד יום הה

לגשת לסדנא וכל אחד מהם החל לצייר את הציור לפולי. תוך כדי שאיילי שוקד על ציורו 

ומשקיע בצביעה של כדור גדול וכחול, בלה הושיטה את ידה לקחת טושים ובטעות קשקשה 

 ו השקיע כל כךלאיילי על הציור. איילי התרגז מאוד כשראה קשקוש גדול ואדום על הציור שב

. הוא צעק על בלה בכעס שהיא מעצבנת, וקשקש על הציור שלה. בלה נעלבה ובכתה. הרבה

שניהם היו עצובים ולא רצו לשבת האחד ליד השני ולא היה להם מצב רוח לשחק גם בפינות 

 אחרות בגן.

שאלה טולה הגננת ראתה את איילי ואת בלה יושבים עצובים וניגשה אליהם. "מה קרה", 

טולה? "הוא הציק לי" צעקה בלה, "היא התחילה קודם" הגיב איילי. הגננת הסתכלה על שני 

החברים ואמרה "אני מבינה שיש פה בעיה, אבל נצליח לפתור אותה רק אם נעשה את 

הדברים שלמדנו עליהם במשך השנה. קודם כל נעצור ונתאפק, אחר כך נחשוב מה כל אחד 

יע. לאחר מכן אפשר לחשוב על פתרון לבעיה. אבל כדי לחשוב על מרגיש ואז נעשה משהו מרג

  פתרון, חשוב שנבין מה בדיוק הבעיה. אז בואו ננסה שוב, והפעם איילי יגיד מה הבעיה.

איילי חשב רגע ואמר: "בלה קשקשה לי על הציור שהשקעתי בו מאוד". "ומה הרגשת?" 

, ענתה הגננת. "ומה עושים שאלה טולה. "הרגשתי מאוד כועס". "זה באמת מרגיז"

כשמתרגזים?". "עוצרים ונרגעים" אמר איילי. "נכון", ענתה טולה. "ואחרי שנרגענו, אפשר 

לחשוב מה עושים. בוא נציע ביחד פתרונות". "אפשר לצייר ציור חדש", הציע איילי. "אפשר 

לעשות  להפוך את הקשקוש לחלק מהציור", הציעה בלה. "נכון", אמרה טולה, "ואפשר גם

יצירה משותפת". "תזכרו, בכל פעם שיש בעיה עוצרים באדום ואומרים מה הבעיה, משתפים 

נרגעים וחושבים על הפתרון. בימים הקרובים כולנו בגן נחשוב על פתרונות שונים לכל , ברגש

  ני בעיות וגם נעזור אחד לשני לפתור בעיות".    ימ
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  מקריאים את הסיפור ולאחר מכן מנהלים דיון עם הילדים. לדיון שתי מטרות:

  לרענן את הזיכרון של הילדים לגבי המיומנויות שעליהם נעשתה עבודה לאורך השנה תוך אזכור

 חשיבות העצירה והמוח כמפקד, רגשות, וכלים לויסות הרגש.  :המושגים

  ,ללמד דרך לפתרון בעיות שכוללת אמירה מפורשת של הבעיה והפעלת המיומנויות של עצירה

 עצמי.  ויסותזיהוי הרגש 

שבנו על כללים, עשינו כדי שיהיה נעים בגן חרצוי להזכיר לילדים גם פעילויות אחרות שנעשו בגן. למשל: "

אחד את השני, למדנו איך להתאפק, הכרנו רגשות שונים ולמדנו מה  כדי להכיר היטב שונות ילויותפע

  ."עושים כשמאוד כועסים ומה עוזר לנו לעצור באדום

  .מהנושאים השוניםחשוב לערב את הילדים בדיון ולבקש מהם לספר מה הם זוכרים 

  

 איך פותרים בעיה  .ב

  פתרון בעיה.ל םשלביהמטרת פעילות זו הינה ללמד את הילדים מה הם 

  

  

דרך הסיפור מסבירים לילדים את שלבי הפתרון: עוצרים ואומרים מה הבעיה, אומרים במילים מה 

מרגישים, נזכרים מה עוזר להירגע וחושבים על פתרונות. חשוב להדגים את התהליך דרך אירועים. הגננת 

מחיי הגן ולאחר מכן להדגים עם ילדים מסוימים כשקורה אירוע אמיתי. חשוב  יכולה להמציא אירועים

 א).-9להיעזר בתרשים איך פותרים בעיה" (ראה נספח 

 נותפיתוח מאגר של פתרו  .ג

  לבנות עם הילדים מאגר פתרונות למגוון הבעיות שיכולות להתרחש בגן.מטרת הפעילות הינה 

  

  

פתרון בעיה, הגננת תשאל את ל םשלביאת הלאחר שעוברים על כל העקרונות דרך הסיפור ולומדים 

הילדים אילו דרכים לפתרון הבעיה יכולות לעזור לנו כשקורה משהו לא נעים ואנחנו עצובים או כועסים? 

 חשוב לעורר דיון עם הילדים שבו הם ישתפו בדוגמאות ויציעו פתרונות. 

  יש להקפיד שיהיה מגוון של דוגמאות לאירועים:

 מה עושים?

 מה עושים?

 מה עושים?
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  עימותים בין ילדים. -

 ילד עם עצמו (למשל, חוסר הצלחה במטלה כמו יצירה או בניה).קושי של  -

 קושי בפרידה/געגוע להורה. -

 קושי בקבלת סמכות (כשגננת אוסרת על משהו או דורשת לעשות משהו). -

את כל הפתרונות המוצעים חשוב לרשום. יכול להיות שכבר בפעילות הקודמת שבה דובר על כלים 

הציעו פתרונות שרלוונטיים גם לכאן, ניתן לחבר ולהיזכר בכלים אלה  שעוזרים לנו לעצור ולהירגע ילדים

 ולהוסיפם לכאן.  

  דוגמא לפתרונות:

  לשתף חבר. -

 לבקש עזרה מחבר. -

 לבקש הצעה מחבר. -

 לבקש חיבוק. -

 לבקש עזרה מהגננת. -

 לעבור למוקד אחר. -

תרונות יוצגו על בשלב השני (במפגש הבא), הגננת תציג לילדים כמה פתרונות מרכזיים שהוצעו. הפ

 ב). -9כרטיסיות ויומחשו באמצעות ציור (ראה נספח 

הכרטיסיות עם הפתרונות יתלו על הקיר בפינת "איל" וישמשו את הילדים ביומיום בגן. ניתן להכין 

באמצעות הפתרונות "גלגל המזל" ובכל בעיה כשניגשים לפינת איל הילדים יסובבו את המחוג לכיוון 

  .הפתרון הטוב ביותר

 מגשרים בגן  .ד

ר לילדים לפתור ילדים מגשרים בגן יכולים לעזור בהטמעת העקרונות שנלמדו ולעזו

  . קונפליקטים ובעיות

  

  

 הם ויודעים איך להתאפק ולפתור בעיות ולכן עכשיו חזקים יותרלדבר עם הילדים על כך שהם  כבר 

יכולים לעזור אחד לשני כשיש קשיים. אם ילדים רבים או קרה להם משהו לא נעים, ולא יודעים איך 

אחרים יכולים לעזור להם. כל יום יבחרו שני מגשרים שיעזרו לילדים בגן לפתור  לפתור את הבעיה, ילדים

יעזרו  מה הם מרגישים,בררו מה קרה, ישאלו וי לילדים ובעיות. בכל פעם שמשהו קורה המגשרים ייגש

בכלי עזר: מניפת/צמיד  והבעיה. המגשרים ישתמש וןרפת ויעזרו לחשוב עללהם להירגע, במידת הצורך, 

   איל.לבצע את הגישור בפינת  , כלים להרגעה ותרשים לפתרון בעיות. רצוירגשות, ענן רגש ורמזור ויסות

  כל הילדים יקבלו הזדמנות להיות מגשרים.

 מה עושים?
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 בעיה""אני יודע לפתור מדליות    .ה

  

  

הגננת תשבח את הילדים על  ,אילכל העקרונות ותולים את מאגר הפתרונות בפינת  לאחר שמזכירים את

הלמידה, על השיפור בהתנהגות ותחלק להם מדליות. משמעות המדליה היא שהילד יודע להתאפק ולפתור 

לפתור בעיות. חשוב ניתן לחלק את המדליות בסוף היום למספר ילדים כחיזוק על היכולת שלהם בעיות. 

שבו הגננת לכלל הגן אפשר לערוך טקס לשים לב שבסופו של דבר כל הילדים מקבלים מדליות. לחילופין, 

שבה כתוב  יהיכול להצליח לפתור בעיות". הגננת תחלק לילדים מדלילד ש"שהוא  וילד תכריז על כל ילד

  . "אני יכול להצליח לפתור בעיות"

 עודה או סמל שניתן להצמיד לחולצה.שר במקום מדליה להכין תאפ 

 

 טבלת הצלחות  .ו

  . שזקוקים לתמיכה יותר אינטנסיבית הפעילות מיועדת לילדים בעלי קשיים בפתרון בעיות

  

(מפגש, זרימה, שבועית בעלת עמודות לימים ושורות לפעילויות בגן להציג לילדים טבלה אפשרות א: 

מקבלים מדבקה או סמיילי.  ילד מפגין יכולת איפוק כאשר של עימות, אוחצר..). כאשר ישנו פתרון מוצלח 

לילדים  זמןהצלחות כדי ל לזהותאין לגרוע כאשר ישנם מצבים שבהם הפתרון אינו מוצלח. חשוב להקפיד 

חוויה של הצלחה. חשוב לשבח את הילדים באופן מילולי ולהביא למליאה דוגמאות של הצלחה. ניתן 

פעילות משותפת של להחליט על חיזוק שינתן לילד לאחר שיצבור מספר מדבקות. חשוב שהמחזק יהיה 

  , ולא פרס חומרי. הילד עם ילד אחר

 וןריו של הילד בפתירשמו הצלחות ,בכל יום במקום טבלה ניתן להשתמש במחברת שבהאפשרות ב: 

בעיות. ההצלחות ירשמו ביחד ותוך שיתוף הילד. אפשר להעביר את המחברת הביתה בכל יום ולבקש 

מההורים להוסיף גם מקרה של הצלחה בבית וגם לשבח את הילד על ההצלחות שהיו בגן. למחרת, 

 בית ותשבח אותו על כך. מה שהיה בתקבל את המחברת, תקרא עם הילד את כשהגננת 

 הטמעה ביומיום  .ז

  גן. ות שנלמדו ולהטמיע אותם ביומיום בחשוב ליישם את העקרונ

  

לעצור " ת, לדבר על כך שהמוח עוזר להתאפקבמקרים שבהם ישנם עימותים או נתקלים בבעיו

 .תרונות ואז לפעוללשתף ברגש, להירגע ולחשוב על פ ,)כשמרגישים כועסים מאוד( "באדום

 (יום העצמאות/יום ירושלים/שבועות) ומועדים פותרים בעיות ולומדים על חגים  .ח

 מה עושים?

 מה עושים?

 מה עושים?
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מזמנים עיסוק במגוון נושאים בינאישיים שמצריכים גם פתרון ים ומועדים, תכנים של חג

כיצד עובדים בשיתוף פעולה בחקלאות? מה עשו בני בהקשר של חג שבועות, בעיות. למשל, 

ישראל בעודם ממתינים למשה לקבלת התורה? ועוד. ניתן להעלות בעיה, או לבקש מהילדים לחשוב 

אילו בעיות יכולות להיות, ולפתח דיון על אופני הפתרון. תוך כדי הצעת הפתרונות חשוב להזכיר את 

  . ויסותייחסות לרגשות הנושאים של לשיטה, עצירה כדי לחשוב, הת

  

 תכנון פינה/מוקד  .ט

קבוצת ילדים מתבקשת לבנות פינה/מוקד בגן. לצורך כך על  -פעילות לעידוד שיתוף פעולה

הילדים לבצע תהליך של העלאת רעיון, תכנון וביצוע במשותף. תוך כדי תכנון הפינה והוצאת 

שר הגננת תנסה לסייע ללא התערבות הרעיון לפועל על הילדים לפתור בעיות שונות שבהן יתקלו, כא

אלא באמצעות קידום היכולת לפתור בעיות באופן עצמאי ותוך יישום הכלים שנלמדו. עוצרים  ,ישירה

לוקי ימחפשים פתרון משותף, אם יש חאז ו ונרגעים וחושבים, אם כועסים מדברים על מה שמרגישים

דעות מקשיבים אחד לשני ומתפשרים ועוד. מומלץ לשאול שאלות כמו: "למה אתם זקוקים ממני 

כעת?", "איך תוכלו להתגבר על הקושי?", "תנו לי מספר רעיונות לפתרונות ונבחר ביניהם". הפעילות 

  ן וארגון.בהיותה עוסקת בתהליכי תכנון וחקר, תכנו וטכנולוגיה במדע הלימודים לתוכניתמתחברת גם 
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 ."סיפור "איילי האיל לומד לפתור בעיות 

  א).-9הסבר על "איך פותרים בעיה" (נספח 

 ב).-9תוח מאגר פתרונות לבעיות שונות (נספח פי 

 מגשרים בגן. 

 ג-9נספח ( יכול להצליח בפתרון בעיותאני  - מדליות(. 

  ד-9נספח הצלחות (לילדי מוקד) (טבלת(. 

 .הטמעה ביומיום 

 פותרים בעיות ולומדים על חגים ומועדים.. 

 תיכנון פינה/מוקד. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 צ'ק ליסט
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 בעיות פתרון – 9 לנושא נספחים

  איך פותרים בעיה: א-9נספח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עוצרים

 הבעיה...

 מה מרגישים?

 חושבים על פתרון

 מה עוזר להירגע?

אומרים מה 
 הבעיה
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  : הצעות ותמונות להמחשהב-9נספח 

 הסכם עם חבר:

  

 :לבקש חיבוק
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 :לבקש עזרה

 

  

  

 

 :לשחק עם חבר אחר

 



  
  כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

159 
 

  

  

  שבלונה להכנת מדליהג: -9נספח 
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  לטבלת הצלחות בגן דוגמאד: -9נספח 

  טבלת ההצלחות של : _________  

יום   

  ראשון

יום 

  שני

יום 

  שלישי

יום 

  רביעי

יום 

  חמישי

יום 

  שישי

  

  זרימה

  

            

  מפגש

  

            

              פעילות

  

  חצר

            

  

  חוג
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  לגני ילדים )(א.י.ל הצליחלכול י ניאתכנית 

  להורים 9מכתב מס' 

  

  הורים יקרים,

במהלך השנה הילדים למדו מיומנויות חשובות שמקדמות אותם בתחומים רגשיים, בינאישיים 

רגשות ומה יכול  לוסתולימודיים. הם למדו על שליטה עצמית ועצירה, הכירו רגשות שונים ולמדו כיצד 

לעזור כדי להירגע. שלבים אלה הכרחיים לפתרון בעיות, בין אם אלה בעיות חברתיות ובין אם לימודיות. 

בתקופה הקרובה נעסוק בגן בפתרון בעיות. נדבר על מה נחוץ כדי לפתור בעיה ונעשיר את מאגר הפתרונות 

  לבעיות שונות. 

קודם כל לעצור ולהגיד מה הבעיה (לשיים את הבעיה באופן  עליהם יהיה הילדים ילמדו שכדי לפתור בעיה

לשתף ברגש שהם חווים ולחשוב על פתרון מתאים. ביחד נציע פתרונות מגוונים  . לאחר מכן, ילמדומילולי)

 לבעיות שונות ונעזר בפתרונות אלה בעת הצורך.

 -משתפים מישהו אחרכשאתם ם כיצד אתם פותרים בעיות. האם כנבקש גם מכם, ההורים, לספר לילד

זה מקל עליכם? האם אתם עוצרים וחושבים? האם אתם מסיחים את דעתכם או בוחרים פעולה חלופית 

ולהבין שלכל אחד, להתמודדות להפנים את הכלים השונים  ונושא יעזור לבהשיח שלכם עם הילד וכיצד? 

הכינו עם ילדכם מאגר של  .לכל אחד יש פתרונות ודרכים להתמודדשגם למבוגרים, יש קשיים, אך גם 

פתרונות שעוזרים לו בבית במצבים שכיחים. למשל, מה אפשר לעשות כשאין עם מי לשחק, כשכועסים 

לעזור יכולה בגלל ששומעים "לא" ומצבים נוספים. הכנת פתרונות ביחד עם הילד, במצבים של רגיעה, 

  לכם להתמודד עם בעיות ועימותים כשהם מתרחשים.

  

  ל שיתוף הפעולה,אנו מודים ע

  מנהלת הגן

 וצוות הפעלת התכנית.

  

  

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 השירות הפסיכולוגי ייעוצי
 אגף פסיכולוגיה


