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זכרי שהחוויה ,ההתנסות של הלמידה ,היא הדבר החשוב ביותר ולכל ילד או ילדה יש קצב לימוד שונה.

אלו שלבי הלימוד המומלצים (שלבים אלו מומלצים בחום גם ללימוד מבוגרים)
 .1בחירת חומרים
חוטים עבים (למסרגות  5-6או אפילו  )7בצבעים פסטליים (לילך ,באג' ,תכלת) ומסוג כותנה או כל סוג שלא מוציא הרבה
"שיער" כך שניתן לפרום אותו הרבה פעמים לפני שהוא נשחק.
מסרגה מברזל (לא מפלסטיק ולא מעץ)
מספריים
 2סמני צמר שאיתם לסמנים את התפר הראשון של תחילת כל שורה.
 .2הכנת שורות בסיס הכיני לפחות  5שורות כך שהילד יוכל לאחוז את הסריגה בצורה נוחה כשיתחיל להתנסות.
 .3דקלום פעולות הסריגה במנגינה לאורך  2-3שורות הדגמה (או כמה שצריך) הסבירי במילים את כל הפעולות שאת
עושה .וודאי שהמילים נשמעות כמו מנגינה (אינטונציה עולה יורדת להדגשת הפעולות) וכמובן שאפשר להמציא שיר.
אחרי שהילד יודע לדבר איתך יחד (או לשיר איתך יחד) את סדר הפעולות ,עברי לשלב הבא.
 .4הילד מלמד אותך לבקש מהילד להנחות אותך כיצד לסרוג לאורך  2שורות (או כמה שצריך עד שההנחיות ברורות
ורציפות)  .לאפשר לו להרגיש את הידע התאורטי ולהעניק לו את תחושת ההבנה הראשונית .זה מייצר בטחון ודחף חזק
להתחיל לנסות לבד.
 .5הסבר טכני על מבנה התפר לאורך סריגת שורה אחת ,הסבירי על מבנה התפר ולאן כל פעם צריך לסרוג ולאחר מכן
הסבירי כיצד לאחוז את המסרגה ואת החוט.
שימי לב שמיקוד ההסבר הוא על  :כך שהיד שאוחזת את המסרגה צריכה להיות מאוד קרובה לוו המסרגה והאצבע
שעליה מונח החוט ,גם צריך להיות מאוד קרוב לוו המסרגה .את החוט הניחי על הרצפה בתוך קופסא שלא תופסת את
חוטי הצמר.
 .6עכשיו הילד מתחיל לסרוג החל מהחצי עמוד השני של השורה .את החצי עמוד הראשון של השורה את סורגת ומסמנת
עם סמן צמר ורק לאחר מכן מעבירה את הסריגה לילד .לאורך  4שורות הילד סורג כשאת מדברת יחד איתו את השלבים
בקול רם וביחד .לאורך שורות אלו ,להזכיר לפני סריגת תחילת כל חצי עמוד  " :חשוב להחזיק קרוב כדי שיהיה לך נוח ".
 .7צילום בנייד כשמתחילה זרימה של תנועה ונראה שילד תפס קצת תאוצה ושהאחיזה נוחה לו ,זה הזמן לשלוף נייד ולצלם
את הידיים בווידאו (מומלץ שהילד לא יהיה מודע לכך כדי לא להפריע לריכוז שלו) .אם הילד מאבד את האחיזה שהיתה
נוחה לו ,כעת ניתן להראות לו את הווידאו ולתת לו למצוא את הנוחות בחזרה ובקצב שלו.
 .8שיבוח קל לשבח לאורך חצי שורה ראשונה אבל לא יותר מידי .השבחת ייתר מייצרת מתח להצלחה ובד"כ אחרי מחמאות
ראשונות הילד מפתח מודעות לכך שאת עוקבת אחריו וזה גורר טעויות.
 .9ניתוק במרבית המקרים ,ילדים מצליחים להתרכז כשנותנים להם פרטיות .זה הזמן שלך לסרוג לידו .הפוקוס שלך בסריגה
שלך תאפשר לילד להתמודד עם הלמידה ולהרגיש בטחון שסומכים עליו ועכשיו התרגול יביא את הזרימה.
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השלב הבא הוא ללמד סריגת תפר עמוד באותם השלבים בדיוק.
רק לאחר לימוד ותרגול של סריגת עמודים ,תוכלי לחזור לבסיס וללמד סריגת שרשרת עיניים בקלות ובמהירות.

אלו הוראות סריגה לצעיף במידת ילדים שאיתו ניתן להתאמן:
זכרי שאת סורגת את השורות הראשונות של הצעיף עבור הילד תוך כדי שאת "מנגנת לו" את סדר הפעולות
עם מסרגה  5מ"מ וחוט עבה על פי סעיף  1מההנחיות ללימוד סריגה
להתחיל עם  22עיני שרשרת.
שורה  1אל ע' רביעית לסרוג עמוד (להניח סמן תחילת שורה בתוך העין העליונה שקרובה את ראש העמוד שנסרג כעת) ,לאורך כל
שרשרת העיניים לסרוג עמוד אל כל עין ,בסוף השורה לעלות  2עיניי שרשרת שיחשבו לעמוד ראשון של השורה הבאה ,לסובב (20
עמודים).
שורה  2לדלג מעל הראש הראשון שממנו יוצאות  2עיני שרשרת ,לאורך כל ראשי התפרים לסרוג עמודים ,בסוף השורה לעלות 2
עיניי שרשרת שיחשבו לעמוד ראשון של השורה הבאה ,לסובב ( 20עמודים).
לחזור על סריגת שורה מספר  2עד לקבלת אורך צעיף רצוי....בהצלחה 
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