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 וביחד היכולת להיות ולשחק לבד

 (9102) *קאלוש-ר מיכל גטניו"מאת ד

לעשות במאמר זה אטען עד כמה חשוב לפתח את היכולת של הילד לשחק לבד ולאפשר לו  תקציר:

 אינטראקציה חברתית קיוםבשלהם  המשתנה לצורךבין ילדים וזאת. יש להתייחס לשונות הרבה 

מצב שבו ילד או בחיים, היא: מינון. רבים תחומים ב כאן, כמוביותר . המילה החשובה וביצירתה

מחייב התייחסות מעמיקה. לבסוף אדון בתפקידה המכריע של  ,ילדה משחקים רוב היום לבד

שממעטים לשחק יחד עם חברים לבין הילדים האחרים  או הילדה הגננת בתיווך חברתי בין הילד

 בגן.

בעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר  מית אחווה,דבמכללה האקבחוג לגיל הרך *הכותבת הינה מרצה 

  אילן, ובעלת קליניקה פרטית.-ובאוניברסיטת בר

commichalgak@gmail. 

 לשחק לבד

 ולשחק לבד. חשוב (being) ולתאר את חשיבות היכולת להיות לבד היטיב לכתוב (1591)ויניקוט 

שכל אדם בכל גיל ידע להיות לבד. באמת. בלי מכשיר סלולרי ביד שמקשר אותנו לאנשים רבים 

להיות לבד עם עצמנו אז בואו ננסה להניח לרגע לטכנולוגיה שמונעת מאיתנו  )לרוב באופן שטחי(.

לא תמיד קל לפגוש את  ?איך אני מרגיש כשאני לבד עם עצמי שאל את עצמנו:ונ ,קטולו לרגע 

 . הבריחהשעצמנו, אך אין ספק שזו יכולת חשובה. יש אנשים שבורחים מרגעים כאלה כמו מא

עם  וצריישלרוב משפיע גם על הקשר שקשר  ,ם עצמםמעלה שאלות על טיב הקשר שלהם ע

 אחרים.

להיות, עומד בבסיס היכולת   Beingשל האדםמתאר שני מצבי הוויה שונים ( 1551)ויניקוט 

המצב השני הינו  .מתייחס לפן הרגשי של אהבת הדמות המשמעותית את הילדולהרגע ולהנות, 

Doing  לעשות, הכוונה לעשיה ברמה קונקרטית, לבשל, לסדר, לנקות, או ארגון רשימת המשימות

 לאותו היום. 

( לבד עבור אדם בוגר, בלי לעשות beingלהיות )חשיבות של ה הוסברהאחר של .נחזור לילדי הגן

(doing דבר, ודאי נבין מדוע חשוב לאפשר לילד להיות ולשחק לבדו ואף ליצור לו את התנאים )

. במשחק לבד בעיקר במשחק ת( לבד מתבטאbeingלהיות )היכולת המאפשרים זאת. אצל ילדים 

 .הפרעות, ללא גבולות והתמודדותעצמאית, ללא ויצירתית יכולת חשיבה , הילד מפתח דמיון
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ל, כל מה ול, אני יכול להמציא הכו, להרגיש שאפשר הכמאוד זו חוויה חשובה !השמים הם הגבול

 . *שאני רק רוצה

אמור להדליק נורה אדומה. קל לזהות את כל הזמן, ילד משחק לבד בגן מצב שבו יחד עם זאת, 

לא פעיל, או לחלופין מציק לחבריו.  צדכשהוא משחק רחוק מכולם, יושב ב סימני האזהרה

בנו כמעט באופן טבעי ומעוררות בנו שאלות: מדוע הוא יות אלו מושכות את תשומת להתנהגוי

 מתנהג כך? מה המסר שהוא מנסה להעביר לנו ולסביבתו?

יותר עבור ילדים שנראים כלפי חוץ "בסדר". כלומר, הם משחקים ממש קרוב עוד המצב מורכב 

בצד. נראה שהם לא לבד אף פעם, ואם נביט לכיוונם הם ום, אך לא איתם, אלא לבד לילדים אחרי

נצליח לזהות ילדים . (Coplan, Prakash, O'neil, & Armer, 2004) נראים פעילים ואף מרוצים

אלו בתצפיות באמצעות ידע מקצועי רב, רגישות ותחושת אחריות ושליחות, המגולמים בתפקיד 

  אשת חינוך.

נכון, כל ילד שונה ואחר ומיוחד בכל תחום אפשרי  ר.בקצב שלו, יגידו לכן בוודאי מביני דב כל ילד

משימוש בגישה זו, מפני שגישה זו  מומלץ להיזהר ךיה חברתית, אוגם במידת הצורך באינטראקצ

ממני לא נדרשת  , אזהילד . כלומר, אם זה הקצב שלעלולה להוביל לפסיביות ולהימנעות מעשייה

 .כל פעולה

אחרי תקופת ההסתגלות בגן, על הצוות החינוכי מוטלת האחריות הכבדה להכיר מקרוב כל נפש 

של כל ילד/ה בגן. לשאול. להקשיב. לשבת ליד. להביט מקרוב. לשחק עם. להיות שם. ללמוד על 

 אמצעותים בגן בת הרגעים השקטאשל כל ילדה וילד. לנסות לקלוט  םרתיעותיהעל ו םהעדפותיה

בואו נסתכל  ,של אנשי הצוות הנוספים בגן. למשל םובעזרת עיניה ממוקדות בכל ילד תצפיות

כולנו השבוע ונחפש מתי שני יוצרת קשר עם ילדים או מבוגרים, כיצד היא עושה זאת וכיצד הם 

 מגיבים?

 פרקטיקה

ל לקחת צעד לאחור אם הגננת תשב ותשחק עם שני, לפתע יצטרפו ילדים נוספים והיא תוכ

ולבדוק אם המשחק ממשיך גם בלעדיה. האם חסרות לשני מיומנויות חברתיות? האם היא ברורה 

 לסביבתה? 

ם קלה, שגם עוזרת באותו הרגע ליצירת תקשורת ומשחק ע 'דחיפה'לפעמים כל מה שילד צריך זו 

א מעניין וכיף לשחק ים, שהודלכל הצדשל ייחוס יכולת לילד מסר ילדים אחרים, אך גם מעבירה 
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"גם אני חלק מהקבוצה הזאת של ילדי , הילד יוכל להגיד לעצמוכך  .עימו, נותנת תחושת שייכות

 הגן".

 אינםאותו חבר/ה חשוב מאד לצפות ולראות מה קורה כאשר בלבד בגן,  אם יש לילד חבר אחד

אדירה ללמידה, לחוויה ללא חברו הקבוע. זו הזדמנות  מגיעים לגן. לעיתים הילד אבוד לחלוטין

בעצמך  נישאני שייך ואהוב גם על ידי אחרים. הגננת יכולה לגרום לחוויה זו, זה אפשרי. האמי

 ובילד. 

, ה בגןייתכן שחווה דחיירוצים לשחק איתו,  אינםהילדים לעיתים ילד ש ,וב )ועצוב( לזכורחש

 נומחובת ,נשות חינוך כ ,בלא מעורר רצון לקרבה באופן טבעי. הוא אינוהגננת אצל אף  ואולי

ן אחד ילחפש כמו בלשית את התכונה האחת, מאפילמצוא את הדרך אל ליבו של כל ילד וילדה! 

 תחבר אליו ותמצא בעצמה אהבה גם לילד הזה. תחיצוני או פנימי של הילד שדרכו 

בנו מעוררים  אלהלעיתים ילדים חשוב להוסיף כי  משימה זו עלולה להיות מורכבת ביותר, היות ו

מאתגר:  על שימוש בכלי פשוט, אך ממליצה אנימשום שהם מרגישים דחויים. בין היתר דחייה, 

להתבונן היטב בילד ולמצוא למשל צבע עיניים ייחודי שאני כאדם אוהבת, או תחום עניין משותף 

ל פעם כגון דינוזאורים, ספורט, איפור או כל דבר קטן אחר, ולהשתמש בו כשער אל הילד. בכ

שאני, הגגנת, אתבונן בילד, אראה בו קודם כול את הדבר האחד החיובי בעיניי. כך ייווצר ערוץ 

תקשורת אל הילד. פעמים רבות, כשהילד מרגיש שהוא מתחיל להיות רצוי, גם התנהגותו 

 המעוררת דחייה דועכת לאט לאט.

קעה בכל ילד עוברת גם כל ילד וילדה זכאים לאהבת הגננת, לאמונה בהם ולהשקעה בהם. ההש

שם לב לכל אחד, גם לילדים השקטים, מי שלאחרים, הילדים קולטים את המסר שיש מי ששומר ו

 וגם לילדים הדומיננטיים. נמצאים באמצעשהמופנמים, גם לילדים ש"ממש בסדר", 

( 1591)ויניקוט הראשון המרכיב כאשר את  נוספים,שני מרכיבים ל אתייחס להשלמת התמונה

בימינו כשילדים רבים אינם מסוגלים במיוחד  מרכיב חשוב  ,"לשחק לבד בנוכחות ההורה" הציע:

נדרשת בכדי לשחק לבד בנוכחות מבוגר, . גננת( ייזום עבורםאו הורה ) מבוגרלשחק לבד מבלי שה

תקשים בה. למשל לשתוק מידי פעם סיטואציה שגם מבוגרים מ, יכולת להחזיק את עצמומהילד ה

 כשנמצאים בנוכחות אדם נוסף.

 בתשומת הלב בהתייחס ,משחק לבדכאשר הוא הגננת בילד מתייחס להתבוננות המרכיב השני 

 ילדקציה חברתית בין ליצור אינטרא קל יותר .(2011 ;2005)בקר,  ומורכבותלו המשחקאיכות ל
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הגננת , מדובר בילד שאינו יודע לשחקלעומת זאת, כאשר ילד אחר בגן. בין לשיודע לשחק לבד 

 הוא פיתוח יכולת המשחק.ו ,לפני שמחברים אותו לאחרים מקדיםשלב נדרשת ל

האם על אנשי  :בתחום החברתי בשדה החינוכי אחת הדילמות הגדולות ביותרלבסוף, אתייחס ל

חשוב מכך  פחות לאבמידה והתשובה לכך חיובית,  ?בין ילדיםהחינוך להתערב באינטראקציות 

הינה שתפקיד הגננת ( 2001חת בין גננות )רוזנטל, גת וצור, תפיסה הרווצד לעשות זאת. הכי

כאשר מדובר באלימות לא להתערב להתערב כאשר מדובר בסיטואציה של אלימות פיזית, אך 

חברה  "את לאאמירה של אחת הילדות בגן לילדה אחרת: )כגון חברתית, בתוקפנות של יחסים 

ניכר חלק שמעתי מאחווה, האקדמית  גיל הרך במכללהבחוג לכמדריכה פדגוגית ומרצה . "(שלי

ו הינו כיצד הילדים ילמדו מאחורי גישה ז יהעיקר הרציונאלכאשר  ,דעה דומה הסטודנטיות מ

ילדים  39שהיות ויש  ,אפשרית לכך הינהאחת תשובה ם? אם "תמיד" נעזור להבעצמם להתמודד 

כל יתר הילדים שמשחקים,  ילדים כחמישהבין  עסוקה בתיווךבגן, בכל רגע נתון כאשר הגננת 

כאשר נוצרות אי הסכמות בין הילדים המשחקים, לעיתים פיכך ל מתמודדים בכוחות עצמם.

, ולשחק יחד ולעזור לילדים לווסת את עצמם ,נוכחות קרובה של מבוגר עשויה להשפיע לטובה

 . רב יותר בהנאה ושיתוף פעולה

כאשר ילד יודע יחד. בולשחק אך חשוב גם לדעת איך להיות  ,לבדולשחק חשוב להיות  לסיכום,

להיות יחד, התנועה שלו בין האפשרויות השונות נעשית מבחירה, ואינה תוצאת  להיות לבד וגם

 הנוצר עקב חרדה או חוסר במיומנויות חברתיות. אילוץ
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