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 ?יכתמאיים לפייה מחו מרוטוויילראיך הופכים את שיעורי הבית 

 המדריך המקוצר לזיהוי המצב הרגשי של הילד

 

 כמה מילים על המצב הרגשי של הילד

מצב רגשי חיובי הוא . מצבו הרגשי של הילד הוא אחד מהכלים הלימודיים החשובים ביותר שיש
 .שתוכלו להעניק לו החשוב ביותרלמידה הציוד 

 !הפכו אותו לחלק לגיטימי משיעורי הבית: של הילד" המצב הרגשי"אל תפחדו מ

צירפנו לכם במדריך המקוצר לזיהוי המצב הרגשי , כדי שתוכלו לברר עם הילד מהו מצבו הרגשי
אחרי . שאלות שיאפשרו לכם לזהות את המצב הרגשי של הילד 31רשימה של , של הילד

ולהתחיל לפעול , תוכלו להבין טוב יותר היכן הוא נמצא, שתאתרו את המצב הרגשי של הילד
 .הפוך את המצב הרגשי שלו לחיוביכבר עכשיו כדי ל

 

, בפרקים הבאים בסדרה נלמד אתכם טכניקה שתאפשר לכם לעבוד עם המצב הרגשי של הילד
שלושה , ם המדריך הזהצירפנו בסיו, כדי שתוכלו להתחיל לעבוד עם הילד מייד, אבל בינתיים
 .לעבוד עם המצב הרגשי של הילדים שיאפשרו לכם יטיפים בסיס
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 ?המצב הרגשי של הילדתוכלו לזהות מהו איך 

חישבו על הילד וענו על  .ניתן לזהות את המצב הרגשי של הילד באמצעות שאלות סריקה
תוך כדי שאתם , תוכלו לדון איתו בשאלה, אם תרצו. כאילו הייתם הוא, השאלות הבאות

 .נטול שיפוטיותו באופן פתוחמקשיבים 

 

 :המכוונות את המבט למצב הרגשי של הילדשאלות סריקה 

 ?מהי הנקודה המדויקת שבה הרגשתי שאני מפסיק להבין .3

 ?לי" נמאס"לעבוד על משימה עד ש/ל ללמודכמה זמן אני יכו .2

האם לבדי או במחיצת ? באיזה מיקום פיזי ובאיזה חלק של היממה הייתי מעדיף ללמוד .1
 ?מישהו

 ?מה אני מדמיין? מה אני מרגיש –כשאני חושב על סיטואציית למידה מתקרבת  .4

ל ש? באיזה איזור בגוף אני חש בצורה הבולטת ביותר תחושות של סיפוק והצלחה .5
 ?כישלון

 ?מחשב? עם מוזיקה? בישיבה? בתנועה? איך אני מעדיף ללמוד .6

 ?התחלתי להרגיש שלא בא לי להכין שיעורים( במשך היום)מתי  .7

 ?איזה חלק מתוך השיעורים הכי בא לי להכין .8

 ?מה צריך לקרות כדי שיבוא לי להכין שיעורים .9

 ?האם תמיד הרגשתי כך לגבי שיעורים .31

 ?מה אני מדמיין כשאני חושב על השיעורים .33

 ?שאני הכי רוצה שיהיה לצידי בעת הכנת השיעורים( אמיתי או דמיוני)מי האדם  .32

 ?עם איזה חלק הייתי מתחיל, כדי להכין חלק קטן מהשיעורים₪  21אם היו משלמים לי  .31
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 ?לעשות לאחר שזיהינו את המצב הרגשי של הילדמה אפשר 

בסדרה הזו אנחנו מלמדים טכניקות שמאפשרות להפוך את המצב הרגשי של הילד לחיובי ובכך 
 .לאפשר לו למידה יעילה

 . את הטכניקות תלמדו כבר בסרטון הבא

עם המצב שיאפשרו להם להתחיל להתמודד  שלושה טיפיםבינתיים אנחנו חולקים עימכם 
 .הרגשי של הילד כבר עכשיו

 

 ! את שיעורי הבית לא חייבים להתחיל ליד השולחן: 1' טיפ מס

ישיבה משותפת מול הטלוויזיה או כל סיטואציה , טיול, הם תוך כדי ארוחהאפשר לשוחח עלי
 .רשימת השאלות הקודמת יכולה לתת לכם רעיונות טובים לפתיחה. נינוחה אחרת

 

  ילד–הורה   את הברית בססינת לשיעורים זו הזדמנות מצוי :2' טיפ מס

מורים חביבים או , מקצועות אהובים ושנואים –ספרו לילד על חוויית שיעורי הבית שלכם כילדים 
 מצחיקות/אירועים זכורים ואפילו תקלות מביכות, מפחידים

 

  העבירו את תחושת השליטה לילד :3' טיפ מס

כמה , ה תשבואיפ: כמה שיותר אלמנטים בסיטואציית הלמידה( במידת האפשר)תנו לו לקבוע 
 .מה ייחשב כהצלחה –ואפילו , איזו פעילות מהנה עושים בסוף השיעורים, זמן תשבו

 


