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נעשה פעילויות שונות לחיזוק 
סידור הבית,  -תחושת השליטה

ועוד להכנת אוכ  

מה נעשה בבית בתקופת הבידוד? 
 נשחק, נקרא ספר, נצייר

מה נעשה בבית בתקופת הבידוד? 
 נרקוד ונעשה התעמלות עם מוזיקה

מה נעשה בבית בתקופת הבידוד? 
 נשחק, נקרא ספר, נצייר

הבידוד? מה נעשה בבית בתקופת 
 נרקוד ונעשה התעמלות עם מוזיקה

נקבל מאמא ואבא חיבוק ותמיכה 
 ותמיד נזכור שהם פה איתנו
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 ותמיד נזכור שהם פה איתנו

נעשה פעילויות שונות לחיזוק 
סידור הבית,  -השליטהתחושת 

 הכנת אוכל ועוד

 קלפי דרכים להרגעה-



 

נדאג להיות בקשר עם חברים 
דרך שיחות טלפוניות  -טובים

 ושימוש ברשתות חברתיות

נשמור גם בבית על סדר יום 
זמנים לקימה, ארוחות,  -קבוע

 פעילות ושעת שינה

נדאג להיות בקשר עם חברים 
דרך שיחות טלפוניות  -טובים

 ושימוש ברשתות חברתיות

נשמור גם בבית על סדר יום 
זמנים לקימה, ארוחות,  -קבוע

 פעילות ושעת שינה


