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  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"© 
 הדף אסור לצילום עפ"י חוק

  ת הפנאי של ילדיםשעו
  לו  הרבה שעות פנאי יש ואין לו שיעורים, ,גיע הביתה מבית הספרכאשר ילד מַ 

רכיבה על אופניים ועוד. בבילוי עם חברים, באפשר למלא בחוגים, בקריאת ספר, ש

, לאינטרנט, ICQ -גיעים הביתה ומתיישבים מול המסך ועוברים לאך רוב הילדים מַ 

. יש המנצלים  את שעות הפנאי מהודיה, לפלייסטיישן וכלמשחקי מחשב, לטלוויז

  לכך יש חסרונות רבים.ולישיבה מול המחשב, 

  

הסתגרות בבית כל היום עלולה לגרום לילד לבעיות חברתיות, שכן הוא לא  ,ראשית

אלא יושב כל היום בבית מול המחשב/טלוויזיה. הילדים  ,תהימבלה עם חבריו לכ

. הוא אינו נמצא זהל זהה ומתרגלים זאת  זהם להכיר האחרים מבלים יחד, לומדי

שלא ממש נמצא  ,תהיוכך גם בבית הספר. למשל, לי יש חבר בכ ,בחברתם

  מכיוון שהוא כל הזמן עסוק במחשב. ,ב"חברה"

  

נוסף על כך, ילד הנמצא זמן רב מול מסכים  עלול לפתח מעין "התמכרות" למסכים, 

מפני שהוא פשוט לא יכול להפסיק  ,בית-רילהידרדר בלימודים ולא להכין שיעו

כתוצאה מכך הוא לא מכין שיעורי בית או  לשחק במחשב ו/או לצפות בטלוויזיה.

, הייתה לי תקופה בה לא הכנתי שיעורים מכיוון הלא מתכונן למבחנים. לדוגמ

וחזרתי  ,עד שהוא נמאס עליי ,ולא הפסקתי לשחק בו ,שקיבלתי משחק מחשב חדש

  רים.להכין שיעו

  

אם ילד אינו יוצא מן הבית לפחות  –ילד כזה מסתכן בכושר גופני ירוד  ,יתר על כן

ובמקום זאת נשאר מול מסך המחשב   ,ב על אופנייםופעם ביום כדי לשחק או לרכ

חוג ג'ודו או בבבית, כושרו הגופני יכול לרדת כי הוא אינו עושה מספיק ספורט כמו 

מכיוון שלא עשיתי  ,כושרי הגופני היה ירוד ,חוגכדורסל. כאשר לא השתתפתי באף 

  ספורט חוץ מלשחק כדורגל בביה"ס.

  

להסיק שאפשר להישאר בבית ולשחק קצת במחשב או לדבר עם  אפשרלסיכום, 

צאו קצת מן  ל במידה. לכן בחיית ילדודס ,וולראות טלוויזיה, אך הכ ICQ - חברים ב

ים או אפילו סתם לשחק בכדור ליד ב על אופניולכו לבלות עם חברים, לרכ הבית,

   הבית .

  אל "תיתקעו" בבית כל היום מול המחשב. - העיקר

  כתב תלמיד כיתה ו'                 


