
1 
 

 

 

 תוכנית לימודים מוסיקה בליווי תנועה לגיל הרך, עבור תלמידי תיכון

 שילוב אמנויות.-התוכנית פותחה על ידי ורד כרמל, מנהלת מכללת דעת

, שמטרתו לתת הזדמנות לרכישת מקצוע חשובהמפעל הכשפנו אלי מטעם 'תעשיידע' בנושא וסיפרו על 

חברת למטרות . הבנתי שאני מתבסיכוןהמעצים ובונה מחדש חיים של עשייה ומשמעות לנוער נושר או 

לתת הזדמנות למקצוע מתגמל ומוערך לנשים הרוצות לצאת  ;כי הן נושקות למפעל חיישל מפעל זה 

רה למעגל העבודה והעשייה ממעגל הפרנסה הנמצא בתחתית סולם העבודה )מטפלות(, או להיכנס בחז

 ת כלים להגשמה עצמית ויצירתית. תוך יציר

במטרה  התוכנית נכתבה בהתאמה לעקרונות של כמה תוכניות לימודים הנושקות לדיספלינה הנלמדת

לתת ללומדים ידע, הבנה וכלים מעשיים הן לעצמם והן להצלחה במקצוע הנלמד: לימוד מוסיקה ותנועה 

לגיל הרך. "תוכנית במוסיקה לחטיבה העליונה" של משרד החינוך, תוכנית הלימודים "פיתוח חשיבה 

ות של משרד יצירתית דרך מוסיקה בשילוב אמנויות" של ורד כרמל, שאושרה ונמצאת במאגר התוכני

" של משרד התעשייה המסחר 1החינוך, עקרונות מתוך "תוכנית בחינות ומקצוע למטפלות סוג 

 והתעסוקה. 

רוכשות ידע במוסיקה ומגשימות עצמן מהצד במכללת דעת אני רואה בית לנשים שבאות ללמוד מקצוע, 

בכך נוצרת קבוצת תמיכה האישי והמקצועי. במכללה לומדות גם גננות, בוגרות אקדמיה ומוסיקאיות. ו

 חברתית ומקצועית המעלה את רף הציפיות, ההנעה ללימודים והתוצאות של הנשים הלומדות. 

מכשירה מדריכים לגיל הרך במוסיקה, תנועה ואומנויות בגישה המשלבת  שילוב אמנויות'-מכללת 'דעת

ופים פרטיים. מספקת תאוריה ומעשה. מספקת שירותי השתלמויות וקורסים מקצועיים לארגונים ולג

עבודה לבוגריה ולמורים נוספים בחוגי העשרה בגיל הרך. לימודי המוסיקה בגנים מושפעים מהגישה 

דעת. תכניות הלימודים והחומרים המקצועיים אותם אנחנו מפתחים נלמדים בגנים -הלימודית של מכללת

  ברחבי הארץ.

 

עורכת ת עם עיריות וארגונים ברחבי הארץ, המכללה מספקת לבוגריה עבודה בגנים ובמעונות, עובד

מעקב ובקרה על מהלך החוגים בכיתות הגן לאורך כל השנה. שומרת על קשר מתמיד עם הצוות החינוכי 

כך שהיא יכולה לספק לבוגרי בגן כמו גם הקפדה על האיכות והיציבות במהלך כל שנת הלימודים. 

 התוכנית המתאימים עבודה בתום לימודיהם.
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 רציונל התוכנית

 מוסיקה

 מוסיקה היא צורך אנושי בסיסי עם ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט, בחיי החברה ובכפר הגלובלי העולמי.

המוסיקה נושקת למספר אינטליגנציות של האדם, הן הרגשיות והן תפיסת המרחב והן מתמטיות ולוגיות. 

 לכן טבעי הוא שבאמצעות הצלילים אנו נותנים ביטוי לחוויות העולם הסובב אותנו.

מחקרים מורים כי חשיפה למוסיקה ולמידה שלה על מגוון פעילותיה מפתחת כישורים אינטלקטואליים, 

עיסוק במוסיקה ובשירי משחק יכולים להיות מקפצה לעולם האמנות והיצירה, להוות  תיים ואמנותיים.חבר

אבן דרך בפיתוח חשיבה יצירתית ולהצמיח ילדים שיגדלו להיות אנשים יצירתיים יותר, בעלי יכולת לתרום 

ל על הקשר בין במחקר שנעשה לאחרונה על ידי ורד כרמ .לחברה ולבנות חיים בעלי משמעות ומספקים

נמצא כי ילדים אשר פעלו עם  ,חשיבה יצירתית לפעילות עם שירי משחק במסגרת שיעורי המוסיקה בגן

 שירי משחק הראו יותר ביטויים של חשיבה יצירתית. 

 

 אמנות 

העיסוק בציור ויצירה הוא כלי הבעה בסיסי וכלל אנושי. פעוטות משרבטים עם כל דבר, העבודה בחומרי 

קיימת כפעילות יום יומית במערכת החינוך בגיל הרך. ניתן לראות יצירה אמנותית ככזו התלויה יצירה מת

במוזאונים ובגלריות, אך ניתן גם לומר כי כל אחד הוא אמן. כל יצירה היוצאת מעולמו הפנימי של הילד 

ינאמיקה מחד היא אמנות. יצירה בעקבות מוסיקה היא צד נוסף של יצירתיות הנותנת גבולות של זמן וד

 גיסה אך גם חופש ביטוי מאתגר וחדש מאידך גיסה.

 

 מהי -חשיבה יצירתית 

חשיבה יצירתית משמעה היכולת להשתחרר מדפוסי חשיבה שהורגלנו להם ולבחון זווית ראייה אחרת של 

הדברים. היצירתיות הינה תכונה אוניברסלית התלויה במרחב שהאדם גדל בו, למשל: אדם הגדל בחברה 

המכבדת מוטיבציה פנימית ומאפשרת נטילת סיכונים לא יהיה דומה לאדם הגדל בחברה שמרנית שאינה 

מקבלת יציאה מהמסגרות המקובלות. בעוד שאדם יצירתי ייצור ויקשור בין דברים שלא היה קשר ביניהם 

 בדרכים חדשות לעומתו האחר לא יאתר את הקשר ביניהם. –

 

 הזדמנות לחשיבה יצירתית 

יכולות היצירה יהיו רבים יותר. המוסיקה  –יוצר עם הכלים שיש לו, ככל שהם רבים ומבוססים  אדם

קושרת קשרים במוח, מפתחת מיומנויות של שפה, תנועה ורגש ובכך מרחיבה את הבסיס הקוגניטיבי 

 סיקה.והרגשי. מצב זה יוצר הזדמנויות לחשיבה יצירתית הגדלות ומתרחבות ככל שנעסוק יותר ויותר במו
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 במעונות ובגנים במוסיקה ותנועהשילוב תלמידים ונוער בסיכון לעבודה 

אחד העקרונות המובילים אנשי חינוך בניסיון להביא נוער בסיכון לידי רכישת מקצוע ואף השגת תעודת 

למידה משמעותית המספקת תחושת שייכות  ייצרל הלימודים תפקידה כניתותקרון שיבגרות, היא הע

משפיעה על תודעת המסוגלות והמאפשרת להשיג אצל התלמיד. חוויה זו  ובטחון לצד חוויות הצלחה

 תוצאות משמעותיות.

חיזוק המיומנויות האישיות  :ת ארבעה תחומי פעולהומשלב ת להכנת הנוער לעולם התעסוקהותכני

ת והחברתיות, הכשרה מקצועית ממוקדת לתחום העיסוק, פיתוח שאיפות תעסוקתיות ורשתות חברתיו

 .וחוויית תעסוקה מוצלחת ומקדמת

עבודה עם הגיל הרך כמטפלות במעונות היא אחת התעסוקות הנפוצות, במיוחד לנשים חסרות השכלה. 

נחשבת לעבודה מקצועית  –רה במעונות, בצהרונים, בהפעלות קהל המלמדים חוגי העש אולם, מדריכים

 המדריך נחשב למומחה בתחום ורמת ההערכה החברתית אליו גבוה.עם תגמול נאה ושכר גבוה. 

נוער בסיכון יכול לגלות חוויה משמעותית רגשית, חברתית ואמנותית בתוכנית לימודים זו, אשר תהווה 

 ה.מקפצה אישית וגם אפשרות תעסוק

 

 

 כיצד נהפוך למורה טוב

מורה טוב הוא אדם בעל השכלה רחבה במקצוע אותו הוא מלמד, בעל ביטחון עצמי וידע מעשי כיצד 

הבנה בסיסית במוסיקה  ללמד את המקצוע. התוכנית שואפת להביא את התלמיד לאהוב מוסיקה, לתת לו

והמוטוריות של הפעוטות, אהבה למקצוע ובתנועה, יכולת ביצוע אישיים, הבנה של היכולות הקוגניטיביות 

 וידע בהכנת מערכי שיעור ופעילויות לגיל הרך.

 

 

 

 

 

 הנחות היסוד

עולם המוסיקה     אתאצל הלומד  הנחת היסוד המרכזית בבסיס תוכנית לימודים זו היא שאפשר לפתח

 באמצעותחוויה לימודית בכל גיל. לומד שיקנה לעצמו כלים מוסיקליים ואמנותיים יוכל להעניק לדור הצעיר 

דרך זו תחזק את המיומנות האישית והחברתית שלו,  ., תנועה ויצירהשירי משחק, פעילות עם מוסיקה

 יקבל הכשרה מקצועית ממוקדת שיוכל לחוות הצלחה וקידום. 
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 התפיסה הרעיונית של התוכנית

מעגל החברה ומעגל , ניתן למקם ביחס לשלושה מעגלי התייחסות עיקריים: מעגל הפרט התוכניתאת 

  ת.התרבו

חשף דרך המוסיקה לתרבות ושפה אחרים וחדשים לו, התלמיד יקבל כלים להפעלת ילדים דרך יהתלמיד י

 מוסיקה, תנועה ויצירה

 

 מעגל הפרט

החשיבה, האזנה ותגובת הגוף לצלילים.  מוסיקה ותנועה מושתתות על יכולות בסיסית של האדם בצורת

התוכנית שואפת לטפח אצל הלומד את היכולת האישית המוסיקלית כמאזין, כמבצע וכיוצר. לפתח פעילות 

מודעת ומושכלת בדרכי חשיבה ומודעות תנועתית. לטפח תלמיד המודע ליכולות חשיבה ופעולה 

 תם הוא ידריך.עצמאיים, יכולת הנהגה ואחריות על פעוטות וילדים שאו

 

 מעגל החברה

היא פעילות חברתית מובהקת. היא מתרחשת בין אנשים הנוטלים בה חלק במגוון  מוסיקה ותנועה

תפקידים ובהקשרים חברתיים שונים: במעגל השנה ובמעגל החיים, באירועים קהילתיים ובהקשרים 

במנעד רחב של  בליווי תנועה יקליותסהתנסויות מולאת התלמידים  תחשוףכנית הלימודים ות מוסיקליים.

שיפור על  , נגיעה בסגנונות מוסיקליים ושירים בתרבות הישראלית. כמו כן תיתן דגשמערכים חברתיים

 יכולת לפעילות קבוצתית. ו אנרגיות לכיוונים חיוביים ובוניםהאקלים הרגשי בקבוצה, תיעול 

 

 מעגל התרבות

ות ומסורות בבחינת צוהר לתולדות החברה והתרבות התוכנית תחשוף את התלמיד למגוון תרבוי

 האנושית.

חשיפה לשירי ילדים הנוגעים בחגי ישראל ועונות השנה, חשיפה  –התוכנית תיגע בתרבותה ישראלית 

חשיפה לסוגי וסוגות מוסיקליות מכל  –לסגנונות מוסיקליים ישראלים עכשיווים.  בתרבות העולמית 

סיקה וכן נגיעה בסגנונות מוסיקליים אתניים. מגוון הלימוד המוסיקלי יכלול העולם, דרך לימוד תולדות המו

ליווי תנועתי, סגנונות ריקוד, ביצוע בליווי כלי הקשה מגוונים, מעגלי מקצב ותיפוף, שירה. לימוד נגינה 

 בסיסי לבחירה: מלודיקה, מטלופון, גיטרה.
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 מהלך התוכנית

 שעות שיחולקו לשלושה פרקי לימוד: תאוריה, מעשה, יישום 5של התוכנית תתבצע ביום לימודים 

 : בחלק זה ילמדו מספר תחומי ידע, בכל יום לימודים ילמדו תחום אחר.תאוריה –א 

 : תיווי , מקצב, דינאמיקה, מבנה.תורת המוסיקה

 .יקלייםסיקליות לפי מאפייניהן המוסתרבויות מו הכרות עם: תולדות המוסיקה

 .השונה והדומה –סוגות במוסיקה: מוסיקה אמנותית, מוסיקה עממית, מוסיקה פופולרית 

 6 -שלבים בהתפתחות המוטורית של הילד מגיל לידה 

 6 -התפתחות קוגניטיבית ושפתית אצל הפעוט מגיל לידה 

 קבוצתי.לביצוע אישי ו תנועתית, מוסיקלית בחלק זה יהיה סדנה מעשית מעשה וביצוע: –ב  

 ביצוע מיומנויות נגינה.

 מקצבים ותיפוף.

 פעילות יצירתית אמנותית בשילוב מוסיקה.

 שירים ופעילויות המותאמות לגיל הרך. –חגים ועונות 

 בחלק זה התלמיד יבנה את מה שלמד וחווה באוריינטציה ליישום בדרכי הדרכה והוראה. יישום:  -ג 

 בניית מערכי שיעור.

 לגיל הרך.  יישום הנלמד למערך לימודי

 הבנה כיצד נתאים לכל גיל את מערך השיעור.
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 על מטרות

 ביצוע. ,הבנת שפת המוסיקה ,הכרות עם עולם המוסיקה, לימוד מושגים מוסיקליים בסיסיים 

  הידע בתחום ההתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית והשפתית בגיל הרךהעשרת.  

 העשרת הרפרטואר המוסיקלי בשירים ובמוסיקה, כולל שירי פעילות חדשים ומקוריים תואמי גיל.  

  .כלים ליצירה ופיתוח חשיבה יצירתית דרך מוסיקה ושילוב אמנויות 

 

 

 מטרות אופרטיביות

 לצד היבטים בהתפתחות הילד. מיקוד בשירים ובמוסיקה תואמי גיל  כלים ללימוד מוסיקה

  .והתפתחות

 עיסוק ושימוש מושכל של פעילות בתנועה בעקבות לימוד שירים ויצירות מוסיקליות. 

  יצירת זיקות גומלין בין תחום המוסיקה לבין חשיבה יצירתית על ידי אתגרים חשיבתיים ואמנותיים

 .ולפתח כישורים של התבוננות, חקירה ויצירתיות בעקבות הפעילות המוסיקלית

 בעקבות המוסיקה בעבודה של הילדים בפעילות עם חומרי יצירהיצירתית -פעילות אמנותית. 

 :רעיונות לפעילות לימודית ומשחקית באמצעות אמצעי המחשה אמצעי המחשה, מגע ותחושה. 

 מסיבות ואירועים: עקרונות בתכנון והפעלה במסיבות ואירועים בגן ובהפעלות קהל. 

  וילדים באמצעות החינוך המוסיקליפעילויות הורים וילדים: כיצד ניתן לקרב בין הורים. 

 

 

 

 סילבוס תכנית השיעורים

 הטבלה שלהלן מציעה את עקרונות התכנית: 

 : נושא התוכן הנלמד בגן עמודה ראשונה

 : מטרה מוסיקלית של הנושאעמודה שנייה

 : מטרה בתנועה של הנושאעמודה שלישית

 המוסיקה: פיתוח יצירתי של הנושא בעקבות עמודה רביעית
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 נושא התוכן

 

פיתוח יצירתי משל  מטרה בתנועה מטרה מוסיקלית

הנושא בעקבות 

 המוסיקה

 משפט מוסיקלי הכרות וחברות

הילדים ינועו בהתאם 

למשפטים מוסיקליים של 

 מנגינה פשוטה

 

 מוסיקה בהצטברות

הילדים יתחברו זה לזה 

בעקבות האזנה 

למוסיקה, ישמיעו קולות 

 הקשהגוף, יקישו בכלי 

 

 

 

 

 

 שטף ועצירה

הילדים יתנסו בתנועה 

בחדר ועצירה לפי הוראות 

המנגינה בהתאם לפיסוק 

 המוסיקלי

 

 ריקוד זוגות

 רקוד בהצטברות

 

עבודה קבוצתית עם 

 סליל של חוט ארוך

 צליל ארוך וקצר חגי תשרי

 כמו בשופר

 

 שאלה ותשובה

 ליום כיפור

 

 הצטברות

 אורחים לחג סוכות

 

 ניגודים בתנועה

 ארוך וקצר עם הגוף

 

 שאלה ותשובה

 

 

 רקוד בהצטברות

 

ציור מוסיקלי עם דף 

ומדבקה לפי צלילים 

 ארוכים וקצרים

 סתיו

הכרת  מרכיבי האקלים 

בסתיו, בעלי חיים 

בעונה זו. נכיר את 

הניגודים ביניהם: 

-נחליאלי, שמש-חילזון

 ענן

 ניגודים במוסיקה

 לאט-מהר

 סטקטו לגטו

 צליל קצר -צליל ארוך

 

הכרת כלי ההקשה: 

 מקלות, תוף, פעמון

 

 

 ניגודים בתנועה

 לאט -מהר

 

 רמות גובה

 נמוך -גבוה 

 

 עבודה עם חבלים

 

 

מיצג עם שני צבעים 

 לצלילי יצירה מוסיקלית

 פרי הדר

הכרת הצורה, הגודל 

 מוסיקלימשפט 

פיתוח שמיעה וניתוח 

 הכרות ושיּום 

איברי גוף בעלי מפרק 

 

עם בריסטול  עבודה
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 והצבע של פירות ההדר

 

 

 

 מנייה

מנייה וצבירה 

באמצעות שיר ופעילות 

 עם פירות ההדר

משפט מוסיקלי בתוך 

הלחן של יצירה 

 מוסיקלית

 

 מפעם וגוון

נגינה בכלי הקשה 

עגולים: תוף, מצלתיים, 

 פעמון, מרקס. 

 

 הכרת סולם הצלילים

צלילים ראשונים  5

 בסולם, שירה ונגינה

 

 

 

 

 מסתובב.

 

 

 

 ועצירה.תנועות של שטף 

תנועה בחדר לפי מקצב 

 השיר והמנגינה

 וחוטים בקבוצות

 חנוכה

סיפור חנוכה באמצעות 

 שירים ומסיקה 

 אור-חושך

 סיבובים

 

הכנת מפגש הורים 

וילדים שיסכם את 

 הנלמד 

 תזמורת כלי הקשה

 שירי חנוכה בתזמור

 

 מקהלה

שירה נכונה והופעה 

 לפני קהל ההורים

 

 עוצמה ודינמיקה 

נפעל עם הגוף, נקיש 

 וננגן בהבדלי עוצמה:

 p-f 

 ריקודים

ריקודים של סמלי החג: 

נרות, סביבונים, סופגניות, 

 סיפור חנוכה

 

 ריקודי הורים וילדים

 

 שולחן אור

מיצג של אור על שולחן 

מצופה נייר כסף, עם 

 נרות, מראות ועוד.

 חורף

 האקלים בחורף:

קולות החורף , הכרת 

 מחזור המים

 עוצמה ודינמיקה 

-forteחלש )-חזק

piano) 

 -(Crescendoמתעצם )

Diminuendo אופי של )

מוסיקה דרמטית מול 

 .קלילה. סולו ותותי

 סגנונות תנועה במרחב

סוגי הליכה וסוגי התקדמות 

 במרחב

 

 

 עוצמה

פי ובמרחב חזק וחלש בגו

 

 עבודה עם ניילון 

פעילות קבוצתית עם  

גליל ניילון ומקצבים 

 מוסיקליים
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 מפעם וגוון

נגינה בכלי הקשה 

ממתכת )מצילות, 

 מצלתיים, שלישים(

 

 האישי

 

 ט"ו בשבט

הכרת חלקי העץ, סוגי 

 עצים, סיפור שקדייה

 רונדו

הכרות עם הרונדו 

ופעילות תנועתית 

ומוסיקלית לצלילי 

 מנגינת רונדו

 מפעם וגוון

 נגינה בכלי הקשה מעץ 

הכרת ההבדל בין כלי 

נגינה ממתכת לעומת 

 כלי הקשה מעץ

 גובה צליל

צלילים נמוכים שעולים 

 לצלילים גבוהים

 רמות גובה וצמיחה

דק, -גבוה, עבה-נמוך

 למטה.-למעלה

 

הגוף שלנו בכל פעם עץ 

 אחר

 

חנוך  הכרות עם הצייר

 פיבן

שמצייר דיוקנאות 

מחלקי גזירות, הכנת 

 דיקן מחלקי עץ

 משפחה

משחקי תפקידים של 

 המשפחה דמויות

 

הכרת משפחת כלי 

 נגינה

 

 

 משפחת כלי ההקשה

 

 סגנונות מוסיקליים

הכרות עם סגנונות 

 מוסיקליים שונים

 

הכרות והאזנה לנגינה 

של משפחות כלי 

 התזמורת: נשיפה, מיתר

 

 פרטיטורה

קריאת פרטיטורה 

 לתזמורת

 תזמורת כלי מטבח

 משחק תפקידים בתנועה

הילדים מגיבים למוסיקה 

בחדר בכל פעם ונעים 

בצורה אחרת לפי הדמויות 

פסיעות  –במשפחה:    אבא 

הליכה על  –גדולות,   אימא 

 –קצות אצבעות,  תינוק 

 –זחילה,  אחות )נעלי בלט( 

 –פירואט,   סבא/סבתא 

הליכה אטית.,  האח 

החלקה על  –)גלגיליות( 

 ריצה. –הרצפה, ילד 

 

 

המצאת סיפור על עוד 

דמויות מהמשפחה 

האזנה  בעקבות

 ליצירות המוסיקליות.

  צורות מוסיקליות

ריבוע, מלבן, משולש 

ועיגול הופכים לצורות 

 , מוסיקליות

 

 סגנון מוסיקלי

 רונדו, ואלס, מארש

 

 משקל ומקצב

הכרת הואלס, המארש, 

 פיסול גוף

צורות ניצור בגופנו את ה

 ההנדסיות

 

 תנועה לפי מבנה המנגינה

 מסלולים וציורים

נבנה מהצורות 

הגיאומטריות מסלולים 

 שונים בחדר
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פולקה בהתאם למשקל 

 המנגינה.

הקשה בכלי הקשה 

 לצלילי סוגי מנגינות 

 

 

 

 

 הליכה במסלולים

 הילדים יצרו תמונה

עם הצורות  קבוצתית

הגיאומטריות, תוספת 

 .של מקלות קטנים 

וסילי  יכירו את הצייר

שציוריו קדינסקי 

מורכבים מצורות 

 גיאומטריות.

 רגשות והפכים -פורים

  פסח: –פורים 

 לליל הסדר –מאי סדר 

 

 : רגשות ותחפושות

  אני היום מישהו אחר

 

 דמויות המגילה

 סגנונות  מוסיקליים

נאזין ליצירות  

המבטאות רגש ונגלה 

שהן גורמות לנו לרגש: 

עצוב, שמח, מופתע, 

 כועס, מפחד

 

 נושא ווריאציות

משחק מוסיקלי 

 לתחפושות

 תפקידיםמשחק 

תנועה עם הגוף בהתאם 

 למצב רוח של המנגינה

 

תנועה וריקוד  בהתאם 

לתחפושות, ליצנים, דמויות 

 המגילה

תמונות אמנות 

 המביעות רגשות:

 

 –זקן מנגן בגיטרה *

Picasso   

אדוארד  –הצעקה *

 munk –מונק 

קית'  -אנשים רוקדים *

  -Keith Haringהרינג 

 

 פסח

 עבדים

 משה בתיבה

 הסדרליל 

 סיפור ההגדה

 מקצב ומפעם

 סטקטו לגטו

 מקצב של ארבעה 

 

 עוצמה ודינמיקה 

האזנה למוסיקה 

דרמתית המלווה את 

סיפור העבדים ומשה 

 בתיבה

 סגנונות תנועה במרחב

סוגי התקדמות במרחב עם 

אביזרים המסמלים את 

הלבנים הכבדות של 

 העבדים

 

הילדים ימצאו דרכים לבטא 

 םאת הגלים והתיבה בגופ

 

מיצג קבוצתי המסמל 

את הפירמידה עם 

 אביזרים ופיסול גוף 

 

הצגה מוסיקלית של 

ההגדה עם הילדים 

בליווי יצירות 

 מוסיקליות

 אביב

 התעוררות הטבע

 בריקוד ובצבע

 אופרה

הכרות עם האופרה, 

מבנה, האזנה לחלקים 

מאופרות, ההבדל בין 

שירת האופרה לשירה 

 רגילה

תזמורת כלי הקשה 

יצירה מוסיקלית לצלילי 

מתוך אוברטורה של 

 אופרה

 

 ויסוט כוח

ניסוי וחקר בגופי והמרחב 

של עוצמה בהצטרפות של 

איברים בגוף וגם העוצמה 

 של קבוצות ילדים

 

 הכרות עם הצייר 

 ג'וזפה ארצ'ימבולדו

שהורכבו  דיוקנות שצייר

פירות, ירקות, למעשה 

 פרחים, דגים, וספרים.
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 עצמאות

עבודה עם הצבעים 

 כחול לבן

 

שירי ארץ ישראל מתוך 

שיר התרבות 

 הישראלית

 

 

 הדגשות במוסיקה

פיתוח שמיעה והכרת 

המושג 'הדגשות' של 

 יצירה מוסיקלית.

 

 מקצב ומפעם 

הילדים יבחינו בין 

ההדגשות השונות 

במהותן מהמלודיה 

 האטית.

 

 לימוד מבנה שיר 

 בית ופזמון

 

 סגנון

 מארש

הילד יבטא בגופו את 

 במוסיקה.ההדגשות 

ריקוד עם סרטים בהתאם 

למבנה המוסיקלי של 

 היצירה 

 

 רמות גובה

הילדים יחפשו אפשרויות 

תנועה עם הסרטים כאשר 

הדגש יהיה ברמות הגובה 

 של הסרט. 

 

 כיוונים

הכרה ושיּום של מושגי כיוון 

במרחב האישי ובמרחב 

 הכללי.

 

עבודה עם פלסטלינה 

 כחולה ובריסטול לבן

 ל"ג בעומר

הכרות עם סוגים שונים 

של מקלות יכולים 

להיות גם מדורה וגם 

 תזמורת כלי הקשה

 פיתוח שמיעה

פעילות שונה בהתאם 

להבדלים בעצמה של 

 p.fהמוסיקה: 

 

: הילדים  קולות גוף

מוצאים אפשרויות 

להקיש על הגוף, ההבדל 

בעצמה בהקשות על 

 איברים שונים בגוף.

 :גוון

נגינה בסוגי מקלות 

הבדל בגוון ושמיעת ה

של עצמת הצליל 

 כשמנגנים חזק או חלש.

  מקצב ומפעם

הקשות ומקצבים, 

תנועות לפי מילות השיר 

 הנלמד.

 

 ויסוט וכוח

הילדים ימצאו אפשרויות 

שונות לבטא בגופם אש 

( או חזקה  pianoחלשה )

(forte  וכן את התהליך של )

 (.(crescendoההתחזקות 

 

 מסלולים

של הליכה במסלולים שונים 

 מקלות.

 

 עבודה עם פחם וקמח

 ל"ג בעומר

 עבודה עם עיתון

 דינמיקה

פעילות עם העיתון  

 דינמיקה עם הגוף

הילדים מוצאים אפשרויות 

 

עבודה עם נייר כסף, 
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מציאת אפשרויות 

שונות לפעילות 

מוסיקלית עם העיתון, 

בהקשות, בנפנוף, 

בקריעת העיתון, 

 בתנועה בחדר

כביטוי לדינמיקה 

 מוסיקלית ותבניות מקצב

 

 פיסוק מוסיקלי

פעילות עם העיתון 

 בתגובה לפיסוק מוסיקלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

שונות לבטא עם העיתון אש 

( או חזקה pianoחלשה )

(forte בהתאם לשיר )

 וליצירה המוסיקלית

 עיתונים, כפיסי עץ.

בניית מדורה אישית 

 ומיצג כיתתי.

 ירושלים

 קופסאות עבודה עם

 כל ילד מקבל קופסה.

שיחה חופשית והעלאת 

רעיונות מהילדים כיצד 

אפשר להקיש על 

הקופסה, לגלגל, לחכך 

על הרצפה, להקיש 

חזק או חלש, עם 

 איברים בגוף, ועוד. 

 

 תבניות מקצב והקשות

מציאת אפשרויות שונות 

לפעילות מוסיקלית עם 

 הקופסה.

הפעילות מבטאת עצמה 

 יתודינמיקה מוסיקל

הפעילות מבטאת 

 מקצבים 

תיפוף על הקופסאות 

בהתאם למקצב מוסיקלי 

 ולמבנה שיר. 

אפשרויות השמעת 

צלילים ומקצבים עם 

 הקופסה

 

 דיאלוג בין גוף לחפץ

עבודה עם הגוף והקופסה, 

דיאלוג בין הקופסה לאיברים 

 שונים בגוף

 

 

עבודה עם פעמונים, 

 חוטים, חול וצבע זהב

 שבועות

צורות עבודה עם 

 שחורות ובקבוקים

מציאת אפשרויות 

שונות לפעילות 

מוסיקלית עם הצורה 

השחורה ועם 

 הבקבוקים.

 

 פיסוק מוסיקלי

פעילות בהתאם לפיסוק 

 המוסיקלי של המנגינה

 

 שאלה ותשובה

הקשה ונגינה לצלילי 

יצירה הבנויה משאלה 

 ותשובה מוסיקליים

 דיאלוג בין גוף לחפץ

עבודה עם הגוף והצורה, 

דיאלוג בין הצורה לאיברים 

 שונים בגוף.

 

 

צורה  עבודה עם

, בנייה וציור עם שחורה

 הצורות.

  למיצג  בקבוקיםהוספת 
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 מוסיקה תוכניתית

 

 קרנבל החיות  /סנסנס

 

תמונות בתערוכה 

 /מוסרסקי

 מוסיקה תוכניתית

הכרות עם האופי 

המוסיקלי והתאמה 

 לסיפור

  הצגת הסיפור בתנועה

 הכנת הצגה

 קיץ

 סיום

 מוסיקה

הכנת קונצרט חגיגי עם 

הילדים המסכם את מה 

 שלמדנו במשך השנה

 תנועה

 הכנת ריקודים להופעה

 

הכנת מיצג כיתתי 

מחומרים שונים 

ושזירת תמונות הילדים 

 בתוך המיצג

 

 

 רשימת מקורות

(. מוסיקה היא גם משחק ילדים, פעילות מוסיקלית יוצרת בגיל הרך. אצל  קליין, ש. 2003, ק. )גלושנקוף .1

 – 35. )עמודים להעשרת החוויה הלימודית בגיל הרך-חלונות לעולם: אמנות, מדעפ., גבעון, ד. )עורכות(, 
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