
 לימודיות לחופש הגדולמטלות  -?! עושים או לא עושים

 מאת: אורית יוסף

 

לקיץ שמקבלים הילדים שלנו לפני יציאתם לחופש הגדול עשויות להיות  עבודההחוברות  

 ה הבאה:י"פצצת זמן מתקתקת של הקיץ, כמו בפני

נגעו בעבודות שלהם. נמאס לי להיות  "אני מתחרפנת, החופש כמעט ומסתיים והחבר'ה לא

לה? מה מוצאת את עצמי במאבקי כוח מיותרים כל כך. של מי השיעורים האשוטרת. 

 כותבת לי אמא לתאומים ..."ואשת? אני מי"התפקיד שלי פה כהורה? להרפות או ל"נדנד

 בכיתה ז'.

הילדים לא בפרט. ובחופש הגדול כל השנה  שיעורי בית ומטלות הן אבן נגף בבתים רבים

אלה ל)במיוחד ה לאסוף אותם לשבת מבינים בשביל מה צריך את זה, הם יצאו מהשגרה וקש

ים או לא אינם תורמהם האם , עבודות לחופשבעד ונגד ( דיונים היה קושישגם במהלך השנה 

 מטרההבחירת בהכל תלוי  ,או להרפותלרדוף . האם וכמה לעזור, הסוגיהים, זו לא רלוונטי

   . לכל סוגיה(בעיניי נכון והדבר ) אותה אנו רוצים להשיג

  -אז מה המטרה? 

אם אנו רוצים כוון את עצמו. תלמיד הלומד באופן עצמאי המגידול  :עצמאות –מטרה 

לאפשר לו עצמאות ולעביר אליו את ששיעורי הבית יהיו בתחום אחריותו של הילד עלינו 

הילדים לא "עושים" עבודה ן לנו מספיק סבלנות וזמן, איאולם, אנו חיים בעידן בו האחריות. 

ולכן אנחנו בעצם  ,שילמדו מהניסיון שלנואנחנו רוצים לחסוך מהם תסכול, אנחנו מושלמת, 

 שחררו, כדי שיתמודדו. לא משחררים אותם כדי להתנסות. 

כמו התארגנות בזמן  מיומנויות למידהילד להקנות ל אם ברצוננו :כלים ללמידה –מטרה 

האנשים הנכונים  עלינו לבדוק אם אנחנו ד',ת, הבנת הוראות וכוי עדיפובמרחב, קביעת סדר

עיקר  תנהל עם הזמן שלנו, לא יודעים להבחין ביןלא יודעים לה מאתנורבים ללמדו זאת. 

 אסטרטגיות למידה. זהודי לתת לילד שזה המקצוע שלו כ שהוי לקחת מיאכדעל כן, תפל, ל

 חיים. משנה תחום הוראה שלצערי לא נלמד בבתי הספר והוא 

ההיגיון שמאחורי ילדים זקוקים להבין את  :המטרה של שיעורי הבית הבנת –מטרה 

אולי ל להיות שונה מזה שקיבל, אולי הטקסט יכוו רק תרגול כתיבה, ואז , גם אם זהדברים

 בהמשך. חשוב לתת לילד להביןם לימודישמהווה בסיס לזהו תרגול חומר שנלמד או חומר 

  ..(.אכדי שנקבל יותר שיתוף פעולה )גם אם לא בהתרגשות שיאת המטרה 



האחים ש הגדול, כשבחופכך שיוכל ללמוד בתנאים שונים.  :יצירת מרחב למידה -מטרה 

שבו עם הילד וקבעו מהי סביבת בים בבית, חברים נכנסים ויוצאים קשה להתרכז. מסתוב

זהו את הזמנים שהוא היה שקטה ומאפשרת(, קבעו מראש זמן ישיבה. כזו שתהעבודה )

 יותר מרוכז. 

יא מקור נוסף לקשר ביננו. אפשר לבחור לעיתים הכנת שיעורי הבית ה :קשר  -מטרה 

 אפשר להחליטשהמטלה היא זמן "ביחד" שלנו עם הילד אפשר לעשות זאת קליל יותר. 

"לא )משחק/טלוויזיה ביחד/לצאת וכו'( כך ידע שביחד דבר מה אחר  תעשו אתותסיימו ששכ

עודדו את הילד בנוסף, . יותר בקלותמתבזבז" זמן ביחד על חשבון שיעורים וישתף פעולה 

זמן זה חשוב לא פחות  לשתף אתכם בתחושותיו, בקשיים העולים מהכנת שיעורי הבית.

 מהתוצר. 

ודד מול השלכות אי הכנת העבירו לו את השרביט להתמ :התמודדות עם תוצאות –מטרה 

לגשת למורה שעליו בחר לא להכין, שידע ש. במידה אישית עורי הבית. זהו חלק מצמיחהשי

 . לחיים מיומנות חשובה - ולהסביר את בחירתו זו

מאתגרת. אנו וזכרו, הדרך שאנו עוברים ביחד עם ילדינו היא בעת ובעונה אחת מתוקה 

שתלוי בנו לחלוטין ובמשך השנים אנו דואגים,  ,מתחילים במסירות מוחלטת ליצור קטן

ניסיון מנסים ללמד מהמעניקים את אהבתנו,  תוך כדי שאנו מחנכים, מנחמים ומנסים להבין

 הביטחוןלמצוא את העוצמה הפנימית ואת  ילדנו. כך יוכלו בעצמם שלנו ומרפים כדי שיתנסו

  לבנות את עצמם.העצמי 


