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מולד,ומשהואופישלאלמנטפה"יש

ללמוד.היכולתאתלפתחאפשראבל

אלהגםמשקיען,להיותיכולילדכל

לרצותחשובבקלות.להםבאלאשזה

החוזקותאתישאחרולכללהצליח,

להצליחיכולשלאתלמידאיןשלו.

פשוטיםוכליםרצוןעבודה,בעזרת

ליישום״.

ללמוד?קשהיותרלמי

בתחילתלתמיכהזקוקילד"כל

משחק־מעולםעוברהואדרכו.

הגינה

$TS1$משחקהגינה$TS1$

$DN2$משחקהגינה$DN2$ספרים,שללעולםוהדמיון

עולםוזהומטלות,הקשבהמחברות,

לנגדרואיםלאילדיםלחלוטין.חרש

ואילוהלימודים,מטרתאתעיניהם

גםיותר.קורצותהאלטרנטיבות

החומר,אתמביןהילדבהםבמקומות

עמוד 1
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קולחפשוט,כאופןהמרכזספרים(,

ועצותטיפיםשיטות,ליישוםוקל

טובים.למידההרגלילרכישתחיוניות
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צהר״םאחרלךשיהיהכדיעכשיו

אוכפייהללאעדין,באופןחופש־".

להיותעלולהילדאחרתכוח,מאבקי

שהכנתלילדלהסבירניתןב״אנט־״.
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להתגאות.להםלאפשרהזדמנות
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שליומולסדרקבועבמועדייכנס

ללימודיםהמוקדשתפעולההילד,

כראיייעודית.בשעהיוםמריהנעשית

היוםבמהלךהזמןמהולזהותלנסות

ממליצהאניב־ותר.מרוכזהילדשבו

לפניהביתשיעוריהכנתאתלסיים

בתוכניתצפייהשזוביןמהנה,פעילות

עםפגישהאובחוגהשתתפותאהובה,

הכנתאתלהשאירשלארצויחבר.
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בסלון,אובמטבחשיעוריםבהכנת

עללאקבוע,מקוםיהיהשזהרצוי

לשולחןבהסבהאלאמיטהאוספות

הנבחרשבמקוםחשובממס־ה־ם.שנקי

מקוםאוורור,תאורה,מספיקיהיו

ברקעיהיוושלאהחפצים,אתלהניח

מוזיקתאולמיניהםפתוחיםמסכים

הריכוזרמתאתהמורידיםרקע,

לאמזאת,יהרההילד.שלהעדינה

הכנתבזמןלנשנשאולאכולכדאי

והןבריאותמטעמיהןהשיעורים,

ניקיון.מטעמי

חבריםאיןשיעוריםאם

הכנתשבהםהמקריםהםנדירים

פניעלער־פהחברעםב־תשיעור־

ההורה,עםאועצמאיבאופןהכנתם

)הכוונהצעיריםבגילאיםובטחבטח

בייעודן(.משותפותשאינןלמטלות

גילבתחילתילדיםשלהקליטהקצב

ניחניםוהםשונה,יחסיתהואהיסודי

ומהירותתפישהיכולתהבנה,ברמת

העבודהאתשמקשהמהשונה,קריאה

חברעםיחדשיעוריםהכנת־חד.

המתקשההילדאצלליצורעלולה

פסיכולוגיתוהשפעהלחץ,תסכול,

כאמור,ניתן,זאת,לעומתשלילית.

כתמריץהחברעםבמפגשלהשתמש

השיעורים.לסיום

להוריםשיעורים

הילדשלהראשונותהלימודיםבשנות

יכיןשההורהרצוי,ואףמניעה,אין

כאשרהילד.עם־חדביתשיעורי

השיעורים,בהכנתמעורבההורה

הילד,בחיימעורבותואתמחזקהוא

לרכישתנכוניםכליםלומעניק

שהואתחושהלוונותןלמידהכלי

מזאת,יתרהבמערכה.לבראינו

ההורהעםיחדביתשיעוריהכנת

תחושתלהעברתאמצעיהיא

מהלימודיםהחיוביתוהחוויהההנאה

הקשר.וחיזוקאיכותלזמןוהזדמנות

תפקידיםמשחקילשחקלמשל,ניתן,

ביןהקריאהחומראתמחלקיםשבהם

לפתורינסהשההורהאולילד,ההורה

אתלדרבןכדיבמקביל,התרגילאת

להתחילניתןד׳כיתהבסביבותהילד.

השיעוריםמהכנת״להיפרד״בהדרגה

עםיחדלקרואאפשרהמשותפת:

מביןשהואלוודאההוראות,אתהילד

המטלה.סיוםעםולחזורללכתאותן,

דוחהילדיאאני

הכנתדפוסאתלהנהיגקלצעירבגיל

מקבליםשבוביוםהביתשיעורי

מאוחרלמועדנועדוהםאםגםאותם,

לדחותלאא',מכיתהכבררצוי,■ותר.

לצבורלאהשיעורים,הכנתאת

עםמידהשיעוריםאתולהכיןמטלות

מועדמבעודהשיעוריםהכנתקבלתם.

היאזמן,ניהולשלכליםלילדמעניקה

נכוןבאופןעומסיםלפזראותומלמדת

מאורגנת.שגרהויוצרת

החסראתהשלם

שיעור־ה־ומהשוכחיםילדיםפעםלא

הבית

$TS1$שיעורהבית$TS1$

$DN2$שיעורהבית$DN2$רושמיםלאהםלהם.שניתנו

טבעישבאופןולהורים,במרוכז,אותם
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אתירשוםשילדלכךלדאוגביותר

מקצועבכלהנדרשיםהשיעורים

היומןברףזאתלעשותלהרגילוהיא

בנפרד.מחברתבכלולאהרלוונטי

ההורהמעורבותאתלהגבירכדי

למהנה,הרישוםתהליךאתולהפוך

מדיהילדביומןלרשוםיכולההורה

ביוםשיילמדוהמקצועותאתערב

והילדהשעות,מערכתלפיהמחרת

המטלותאתהרשוםלפיישלים

הביתשיעור־יהיוזובדרךהנדרשות.

יוכלוההורהאחרבמסמךמרוכזים

הכנתם.אחרלעקוב

חוזרמשוב

מעורביםלהיותורוציםצריכיםהורים

ובמצביםבמקומותבעיקרהילד,בחיי

כדיבנוכחותם.שלאהמתרחשים

הילדבהתנהלותמעורביהיהשהורה

להתענייןלהתעמק,עליובכיתה,

ספציפיותשאלותהילדאתולשאול

בביתהיה"איךהכלליתהשאלהמלבד

מהבביתה?היה"איךלמשל:הספר?".

המורהבשיעור?השתתפתלמדת?

להקריא?״.לךיצאשאלה?אותךשאלה

אמיתימשובלקבליוכלהואזובדרך

ובביתבכיתההמתרחשעליותרומקיף

לזאת.בהתאםהילדאתולכווןהספר,

הלמידהלחוויותשותףההורהכאשר

אינןבכיתההנעשהעלהשאלותבבית,

מאולצות.נשמעות

אחיםשבת

ביןלתמרןנדרשיםההוריםכאשר

הבית,שיעור־הכנתבעתאחיםכמה

לפיהזמניםלוחאתלסדרניתן

הראשוןעםמתחיליםהפעילות:שגרת

יושביםלחוג/חבר,הולךהואוכאשר

עםלשבתניתןלחלופין,האחר.עם

במקביל,איתםולעבודיחדהילדים

עבודהמרווחיגםשמאפשרמה

אתאחדמפריםילדיםעצמאיים.

לעזוריכולהגדולשהאחכךהשני,

הצורך.במידתהקטןלאחיוולהסביר

סדרכמואין

הואהנלמדמהנושאחשובפחותלא

מסודרילדהנלמד.החומרארגון

ונמצאממנו,כמצופהלשלוט■ודע

זאת,לעומתהלימודים.עלבקונטרול

נדרשמהיודעתמידלאמפוזרילד

העבודהדפיההגשה,מועדמתיממנו,

לאהואמקום,בכלמסתובביםשלו

והתוצאהלכיתהלהביאמהיודע

כאוסהלימודים.איכותעלמשפיעה

וילדזמן,ובזבוזאנרגטינזבחהוא

שהואמפנירקתרגיליםלפספסעלול

אחדעצמו.שלהכתבאתמביןלא

אתלהכיןהואהמבורכיםההרגלים

שכלולוודאמראשערבכלהילקוט

בתוכו.נמצאיםוהספריםהמחברות

שוקעמשקיע-שלאמי

גםוהסדר,הארגוןלחשיבותבדומה

שיעוריהגשתבאופןלהשקיעחשוב

שיעוריאתבתוכנם.רקולאהבית

הגייהנכונה,בקריאהעושיםהבית

נדרשההורהרהוטה.וכתיבהנכונה,

הכתיבשגיאותתיקוןביןאיזוןלמצוא

אותו,יחלישלאשזהכךהילד,של

מומלץהניסוחבעתלו.סיועובין

להרחיבשלמים,במשפטיםלהשקיע

הילד,שלהמיליםאוצראתולהעשיר

חשובאופקיו.הרחבתעלולשקוד

לכתובאסתטיקה,עללהקפידמאוד

למחוקמקומט,לאובדףהשורהבתוך

וכדומה,בעיפרוןולאבמחקטעויות

מתוךוהןקריאיהיהשהכתובכדיהן

למורה.כבוד

אמאשלגאון

באופןטובההמלצההואלילדיםפרגון

חיזוקבמתןכשמדוברובטחבטחכללי,

פרגנובלימודים.הצלחהעלחיובי

חוזרשהואביןהצלחותיועללילד

עלשענהביןאוטובציוןעםהביתה

הצלחותאיתוחגגובכיתה.נכוןשאלה

ירצהילדכאחד.וקטנותגדולות

הוריו,בפנילהתגאותכדילהצליח

בגאוותגאיםילדיםהרך.בגילבייחוד

ההורה.

דרמהבלי

פעםמד־עלוליםילדיםטבעיבאופן

הערהנמוך,צ־וןעםהביתהלשוב

האתגרבמבחן.נכשלציוןאובמחברת

לאחשובמהטעויות.ללמודהוא

בפעמיםהילדכלפיביקורתילהיות

עלאיתולדבררצוינכשל.הואשבהן

ולהסיקנכשלהואמדועלהביןהנושא,

לולהגידלאמקרהבשוםמסקנות.

מהענייןלעשותאוממנושמאוכזבים

להורהלהגידיחשושהואאחרתדרמה,

עלאיתולדברכדאימתקשה.שהוא

להטיחהבאה.לפעםבוניםדברים

לאהיא"איכזבת״המילהאתבילד

ליישם.שניתןבונהביקורת

מרשיםטוברושם

הכלליתוהתנהגותוהילדלהתנהלות

מעריכיםשבוהאופןעלהשפעהיש

בזמןיגיעשהילדדאגוהמורים.אותו

הנדרשהציודכלעםהספר,לבית

כךעלאיתודברונקיים.ובבגדים

השיעור,באמצעלהפריעשאסור

ולפנותבשיעורמעורבלהיותשעליו

למוריו.בנימוס

פרטימורהמערביםמתי

גובר,פרטייםבמוריםהצורךכיום

שלוהסבלנותהפנוישהזמןמפנ־גם

אתמעביריםוהםמוגבלים,ההורה

אחרת.סמכותיתלדמותהלמידה

לאא׳־ב׳בכיתותילדכללי,באופן

ברמתהחומרפרטיים,למוריםזקוק

והיעזרותסבוךאינוזולימודים

תלותליצורעלולהפרטייםבשיעורים

פרטימורהשבהםהמקריםבמורה.

כאשררקהםאלהבגילאיםכורחהוא

מסרבאוקיצונית,ברמהמתקשההילד

גםככלל,להורה.להקשיבתוקףבכל

זאת,מאפשרהכלכלישהמצבבמקרים

כשישלקחתרצויפרטייםשיעורים

נוחככליולאמסוים,במקצועבעיה

>■<כללי.באופןשיעוריםלהכנת

נוספיםטיפיםהעבודהאתמפרקים

לאסטרטגיותמומחיתקונפורטס־שרמן,חני

למידה,בליקוייהתמחותובעלתלמידה

חשובים:טיפיםכמהעודמעניקה

אתלארגןלילדסייעומתארגניםו.

בבניווהדגימודפים,איתומספרומחברותיו,

מערכת.לפיבערבתיקמסדריםכיצד

סדרלפיאפשרויות)מיוןמתעדפים

דקותרוחשהילדעםשבועדיפויות(

עלאיתוועיברוהשיעוריםהכנתלפני

מכןלאחריום.באותובכיתהשנלמדמה

החליטומתחיל.הואמהעםיחדיוהחליטו

תרגילים,כמהאחרישתינתןהפסקהעל

עונההואשאלותכמר,עלמראשוקיבעו

אובשאלהלהתחילמומלץההפסקה.עד

אתולהעלותההפסקהלפניאחדתרגיל

בהדרגה.הכמות

שאלותכמההילדבפניציינועוקבים

כדימעקבדףורישמוזמן,ובכמהעשה,הוא

עצמי.משובלושיהיה

עיפרוןעםיקראשהילדחשובקוראים

להסתכלישהקריאהתחילתלפניבידו.מורה

תתי־כותתת,לולהראותהטקסט,מבנהעל

יביןשהואכדיוכד;מודגשותמיליםמספור,

לתוכן.לקשרויוכלובאמצעותוהמבנהאת

שורותשתיפעםבכללקרואלילדלתתחשוב

הבין.מהולראות

ציירוהמילים.אתלילדהמחישומציירים

לזכור.יותרקללויהיהוכךוכדומה,תרשימים

עמוד 4


