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התגובה ההגיונית כשהילדה מסרבת להופיע
במסיבת סיום
חזקו את הילד על החשיבה
המקורית שלו
צילוםshutterstock :

אתם מתכוננים למסיבה ,השתבצתם כבר ברשימת הכיבוד והסוללה בטלפון
מוכנה לצילומים אבל אז הילד המוכשר שלכם מודיע שהוא לא רוצה להופיע.
קיבצנו כמה עצות שיעזרו לכם להגיב נכון
רונית ורדי

פורסם11:29 , 18.06.19 :

שתף בפייסבוק

שנת הלימודים מסתיימת וילדי הגנים ובתי הספר כבר נערכים לקראת מופע הסיום המרגש.
אנשי הצוות החינוכי מחלקים תפקידים ,ילדים רבים על מקומם בקדמת הבמה וההמולה
גדולה  -מי ירקוד ,מי ישיר ,מי ידקלם ומי לא? לנגד הילדים עומדים ההורים הנרגשים,
שמחכים לראות את האוצר שלהם מחייך על הבמה "כמו כולם".

תגובה לכתבה

מה עושים כאשר הילד אינו מעוניין לשתף פעולה ולהופיע? אולי דווקא בעידן בו כולם מסביב
נראים כמו כוכבים ,יש מקום לאפשר לילד להיות שונה ולא כמו כולם ,לכבד את דעתו ורצונו
שלא להיחשף ברבים?

הדפסה
שלח כתבה

עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
על הקשר בין חדר כושר לחשק מיני
Holmes Place IL

Sponsored Links by Taboola

הכי מטוקבקות
 .1החרם הזה הוא עליי
 .2בגיל  11מיכל זקוקה ללב חדש
 .3חדש :רוקח רובוט בבית המרקחת
 .4הפלמ"חניקית שהצטרפה למחאת
המכנסיים

הימנעו ממשפטים כמו " -תראי איזה יופי רוני מופיעה" )צילום(shutterstock :

 .5פרוטזה עם נצנצים ורודים :נועה בת ה12-
חיה עם רגל אחת
מודעה

תשלום מגרמניה לדור השני
מענק ליורשים של ניצולי שואה שעבדו בגטו בהונגריה וטרנסניסטריה.
SNP - Berlin

קודם כל כדאי לקחת לרגע פאוזה ולא לפעול מתוך בלבול או לחץ .גדולתו של ההורה היא
ביכולת להוביל וזו ההזדמנות של ההורים דווקא לראות את הערך האמיתי בילד שעומד על
דעתו ורצונותיו.
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לאינדקס רופאים ◄
רופאים בתחום
ד"רXרן קידר
מומחה במיילדות
גינקולוגיה ופוריות,
מרכז איה
מדיקל...קרא עוד

ד"ר יששכר הרמן
מומחה
בפסיכיאטריה,
לשעבר מנהל
המרכז לטיפול
בנפגעי ...קרא עוד
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למעשה ,מרבית ההורים רוצים שהילד שלהם יהיה כמו כולם ,וברגע שהם מזהים אצלו משהו
קצת שונה או שאינו מתנהג או אוהב אותם דברים בדיוק כמו חבריו ,הם מיד נלחצים .נסו
להבין מה הופך את הילד שלכם לייחודי ,איזו אותנטיות יש בו וכמה הוא מחובר לרצונות שלו.

לכבד את ההחלטה של הילדים
אנו אמנם נמצאים בעידן שבו הדמויות הנערצות על הילדים הם לרוב כוכבי ריאלטי ובידור,
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
המופיעים תדיר על המסך ,אך זה עדיין לא אומר שכל הילדים רואים עצמם ככוכבי העתיד
וודאי שלא כולם מעוניינים לעלות על במה.

כתבו אלינו

קראו עוד:
"גיל ההתבגרות מעצבן מאוד"
 4מיומנויות של ילדים שמצליחים חברתית
האם כדאי שתהיה מגירת חטיפים בבית?

אם אתם כהורים מזהים אצל הילד חרדה מתפקיד שקיבל לקראת מסיבת סיום השנה,
שבואיתו ונסו להבין מאין היא נובעת ,ואם הוא לא ילד ביישן בדרך-כלל ופשוט לא רוצה
להופיע ,בדקו מה הסיבה )תפקיד שרצה ולא קיבל ,ריקוד עם מישהו שהוא לא חבר קרוב
שלו/שלה וכדומה( ואם אין באמת סיבה ,אולי פשוט כדאי לשחרר ולכבד את הרצון שלו.

זירת הקניות

לכל הרופאים בתחום ‹

חיסול! נעלי אופנה KAPPA
ב ₪99-בלבד!

עצם העובדה שילדים אומרים "לא רוצה להשתתף בהצגה/מופע" ,זו התנסות ראשונית שלהם
בחיבור לרצונות שלהם וגם אם ההחלטות שלהם כרגע קצת מלחיצה אותנו כהורים ,כדאי
להסתכל על הבחירה של הילד ,על הדרך שבה הוא מממש את זכותו ולכבד את ההחלטות
והרצונות שלו.

לרכישה <<

מבצע חם מהרגיל!  40%הנחה
על כל האתר!



<< ynetalbums

ביטוח הרכב מסתיים? עד
 40%הנחה בביטוח המקיף!
לקבלת הצעה <<

מחשב נייח  + HP i3מסך ''19
לרכישה <<

מרחבי הרשת
You can skip this ad in 3

הפיתוח הישראלי שמטפל
בכאבי הברכיים בצורה
טבעית ויעילה



בואו לבקר

הדרך להנות מרכב חדש ללא
הוצאות נלוות

הבית בגני תקווה
migdalei.rsvptk1.info/gane_tikva/

-00:47

00:09

לפרטים נוספים <<



חיסול! נעלי אופנה KAPPA
ב ₪99-בלבד!

TIMEZ

לא עוד "מפלצת" בסלון!
הדור הבא של כורסאות
הטלוויזיה

.
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לרכישה <<

צפו :כך נראות התאומות הסיאמיות  13 -שנה אחרי הפרדתן

 - Xplorerחיפוש טיסות חכם
לכל העולם!

Simply- Wood

מחירי הבתים בפלורידה
צנחו :פחות מ65,000₪-
לדונם קרקע ליד הים

היכנסו עכשיו << <<

יש לך קיה? מצאנו את ההצעה הזולה ביותר לביטוח מקיף עבורך «
ביטוח ישיר

 Real Investהשקעות

These Are The Best
Gadgets Of 2019

נפרדים מהמשקפיים ביום אחד  -מחירים מפתיעים לקראת הקיץ

Best Gadget Reviews

 | Careהסרת משקפיים

:חוזרים לסיקסטיז

יכול להיות בהחלט שהילד ירצה דברים שלא משרתים אותו או שלדעת הוריו אינם נכונים ,אך
זה שלו לגמרי וצריך לכבד אותו כאדם ,שיבחר את דרכו וגם אם ישגה ,הוא ירוויח עצמאות,
התנסות וקבלת החלטות .הערך האמיתי הוא ביכולת של הילד לחשוב בדרך שלו ולעמוד על
רצונותיו ,וחוץ מזה אתם יכולים לשמוח שיש לכם ילד עם חשיבה מקורית וייחודית ולא כמו
כולם.

עשו ואל תעשו

אל תעשו השוואות
Sponsored Links by Taboola

הורים לעתים חושבים כמו ילדים ,ושוכחים את התפקיד החשוב שלהם ,דבר שיוצר מצב של
שיח הדומה לשיח של שני ילדים ולא של הורה וילד .מצב זה עלול לבלבל את הילד ולטשטש
את הגבולות ולכן רצוי להימנע ממנו.
אם אתם כילדים חוויתם כישלון במופע כיתה או שמאוד רציתם להשתתף ולא היתה לכם
הזדמנות וכיום אתם מנסים לשכנע את הילד לעשות את זה ,זה כאילו שאתם מבקשים ממנו
לתקן את חוויות העבר שלכם וזה לא תפקידו .בנוסף ,נסו להיזכר בילדות שלכם  -מה רציתם
אז ואיך הרגשתם כשדרשו מכם להשתתף בפעילות שלא רציתם בה?

)תוכן פרסומי(

הבייבי נכנס לגן?
כל מה שרציתם לדעת על
חיידקים ידידותיים

חשוב מאוד גם לא לבצע
השוואות מול חברים אחרים בגן
או בכיתה .לומר לילדה "תראי
איך רוני לא מתביישת להופיע
ותראי איזה יופי היא שרה
ורוקדת" או "חבל שלא תופיעי,
לא תהיה לנו מזכרת יפה
מהמסיבה שלך בגן" .משפטים
כאלו לא יגרמו לבת שלכם
לשמוח וגם אם היא תשתכנע
להשתתף ,היא עלולה לחוות את
זה באופן שלילי ולא תהנה מזה.
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לאחר שנים של תשלומים מופקעים על ביטוח בריאות ,חוק
חדש משנה את כללי המשחק
ריאלי  -כלכלה מעשית

מתחילים לגלוש כבר מגיל  -4עם הדרכות סקי בעברית!
Club Med
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X

לכן ,בררו מאיפה זה נובע ,מה
הסיבות להחלטה ותנו לילדים
שלכם את הזכות לבחור .ברגע
שאנו כהורים נשנה את זווית
המבט ,יתכן ונגלה דברים
מפת האתר
נפלאים על הילדים שלנו ,שכלל
לא ידענו עליהם כי כל הזמן
היינו עסוקים בלגרום להם
להיות כמו כולם.

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

עזרה

18.6.2019

כתבו אלינו

רונית ורדי היא מנהלת פדגוגית
ארצית לגיל הרך בחברה
למתנ"סים הארצית
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

עיתון לשבועיים מתנה!

מסיבת סיום

שתף ב-

שתף ב-

ילדים

פנינה רוזנבלום קראה לה "שמנה" בשידור .שמחה גואטה לא נשארה חייבת

הצלחה אדירה :כך גייסה חברת הסטארט-אפ הישראלית למעלה מ… 1.2-
Pipelbiz

משרד האוצר אישר הוזלה משמעותית בביטוחי החיים והבריאות אך  65%מהמב…
NewsFlash

איך עובד הפיתוח הישראלי לכאבי גב – שכבר כבש את כל העולם?
חיים טובים  -בלי כאבים!

נמצאה גופת "הודיני ההודי" שנכנס לנהר כבול בשלשלאות

עייפים בבוקר? מתוחים בערב? הכירו את המקלחת שתעיר אתכם
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מודעות

Sign-in to Your Email Now
;Use Webmailworld™ To Get Your Emails Fast and Reply Messages Now
!It's Free
™Webmailworld

דירות בחדרה עם נוף לים
פרויקט החוף הלבן דירות פנורמיות עם נוף לים ,סטנדרט ומפרט יוקרתי
אסיה גרופ

בגדים  -הנחה של 70%
 70%הנחה &  5%-עבור לקוחות חדשים .חיסכון גדול ,לא מחכה!
Floryday

לכתבה זו התפרסמו  0תגובות ב 0-דיונים
תגובה חדשה

תכירו את אורית רוזן  -האישה שתחזיר אתכם לישון לילה שלם
ברציפות
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ראש בראש מול הביטוח הסיעודי "למבוטחים אסור לוותר על
זכויותיהם"
מגזין דין וחשבון

X

מפת האתר

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

הישראלים שגילו את הרשת החברתית להשקעות נדל"ן שיוצרת
מהפכה של ממש
TheMarker

עזרה

כתבו אלינו

חוסכים ומרוויחים
<

<

איך למנוע ירידת ערך של הרכב
לפרטים <<

<

מיטה זוגית מעץ מעוצבת
במחיר מדהים! <<

<

נעלי  FILAב₪99-
לרכישה <<

<

קבלו עכשיו הצעה - Line
לקבלת הצעה <<

מגוון יצירות לבית ולמשרד
הכנסו עכשיו <<

לאתרים נוספים :חיפוש טיסות חכם | בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | רכב חדש  | ynetביטוח | מימון ynet

שוטר שצילם סלפי וחשף חוגגים עירומים במסיבת גייז יזומן לבירור בן  48תובע :הפכתי לנכה אחרי ניתוח לקיצור קיבה
בריאות

חדשות

מדינת ישראל מחלקת הטבת מס למי שנולד לפני  '69וחסך  300אלף כך נמכר נכס בחיפה בפחות מ 300,000-ש"ח
Channel22

ריאלי  -כלכלה מעשית

נולדת בין  1950ל 1965 -ואתה עדיין נוהג? אל תניע את הרכב לפני שתקרא את זה
רכב INsite

Sponsored Links

נחשף הסוד של "המתעשרים החדשים" שבחרו בדרך שונה מאשר
להיות שכירים
רידלי

נשמע טוב מידי ,אבל אמיתי  -הפתרון הטבעי לאקנה שמראה תוצאות
תוך שבועיים

הבדיקה שתגלה לכם במדויק מה לא לאכול
בריאות ולייף סטייל Round Table

נכסים חמים מתוך

דירות

נכסים חמים מתוך

דירות

דירות חדשות
רכב

רכב

יד שניה

יד שניה
דרושים

פרסמו מודעה
פרסמו מודעה

עוד
עוד

המתחם הפרטי שלכם

דירות ע-נ-ק-י-ו-ת

לשדרג לפסגות אפק

בין חיפה לת"א

הזדמנות אחרונה

השקעה בטוחה

מול חוף הים ובמיקום הטוב
בעיר ימים ,המגדל ה 3 -יוצא
לדרך!

זה הזמן ליהנות מהחיים
במגדל יוקרה בלב הפועם של
רמת גן

פנטהאוז  6חד' מפנק החל מ
 ₪ 2,290,000ודירות  5חד'
במבצע!

מגשימים חלום! הבית
המושלם של דונה בחריש כולל
סל הטבות יוקרתי

בפרויקט המוביל של שכונת
הציפורים במודיעין לאכלוס
מיידי

מול מפרץ עכו הקסום כ 200
מטר מהים תשואה מובטחת ל
 3שנים!

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

ישנים יחד :שירי ולירן חזק בזוגיות עלייה של  40%בהכשות נחשים :איפה הכי מסוכן בארץ?
פנאי פלוס

בריאות

ביטוחי הבריאות בישראל  -כל מה שרציתם לדעת המחיר למשתכן באירופה :כך תרכשו מחג'ג' אירופה דירה בבוקרשט בפחות מ… 250,000-
 AIGמגזין

Channel22
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