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7

9-12
13

תוכנית לימודים מוסיקה בליווי תנועה לגיל הרך ,עבור תלמידי תיכון
התוכנית פותחה על ידי ורד כרמל ,מנהלת מכללת דעת-שילוב אמנויות.
כשפנו אלי מטעם 'תעשיידע' בנושא וסיפרו על המפעל החשוב שמטרתו לתת הזדמנות לרכישת מקצוע,
המעצים ובונה מחדש חיים של עשייה ומשמעות לנוער נושר או בסיכון .הבנתי שאני מתחברת למטרות
של מפעל זה כי הן נושקות למפעל חיי; לתת הזדמנות למקצוע מתגמל ומוערך לנשים הרוצות לצאת
ממעגל הפרנסה הנמצא בתחתית סולם העבודה (מטפלות) ,או להיכנס בחזרה למעגל העבודה והעשייה
תוך יצירת כלים להגשמה עצמית ויצירתית.
התוכנית נכתבה בהתאמה לעקרונות של כמה תוכניות לימודים הנושקות לדיספלינה הנלמדת במטרה
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
יצירתית דרך מוסיקה בשילוב אמנויות" של ורד כרמל ,שאושרה ונמצאת במאגר התוכניות של משרד
החינוך ,עקרונות מתוך "תוכנית בחינות ומקצוע למטפלות סוג  "1של משרד התעשייה המסחר
והתעסוקה.
במכללת דעת אני רואה בית לנשים שבאות ללמוד מקצוע ,רוכשות ידע במוסיקה ומגשימות עצמן מהצד
האישי והמקצועי .במכללה לומדות גם גננות ,בוגרות אקדמיה ומוסיקאיות .ובכך נוצרת קבוצת תמיכה
חברתית ומקצועית המעלה את רף הציפיות ,ההנעה ללימודים והתוצאות של הנשים הלומדות.
מכללת 'דעת-שילוב אמנויות' מכשירה מדריכים לגיל הרך במוסיקה ,תנועה ואומנויות בגישה המשלבת
תאוריה ומעשה .מספקת שירותי השתלמויות וקורסים מקצועיים לארגונים ולגופים פרטיים .מספקת
עבודה לבוגריה ולמורים נוספים בחוגי העשרה בגיל הרך .לימודי המוסיקה בגנים מושפעים מהגישה
הלימודית של מכללת-דעת .תכניות הלימודים והחומרים המקצועיים אותם אנחנו מפתחים נלמדים בגנים
ברחבי הארץ.
המכללה מספקת לבוגריה עבודה בגנים ובמעונות ,עובדת עם עיריות וארגונים ברחבי הארץ ,עורכת
מעקב ובקרה על מהלך החוגים בכיתות הגן לאורך כל השנה .שומרת על קשר מתמיד עם הצוות החינוכי
בגן כמו גם הקפדה על האיכות והיציבות במהלך כל שנת הלימודים .כך שהיא יכולה לספק לבוגרי
התוכנית המתאימים עבודה בתום לימודיהם.
ורד כרמל
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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,
חברתיים ואמנותיים .עיסוק במוסיקה ובשירי משחק יכולים להיות מקפצה לעולם האמנות והיצירה ,להוות
אבן דרך בפיתוח חשיבה יצירתית ולהצמיח ילדים שיגדלו להיות אנשים יצירתיים יותר ,בעלי יכולת לתרום
לחברה ולבנות חיים בעלי משמעות ומספקים .במחקר שנעשה לאחרונה על ידי ורד כרמל על הקשר בין
חשיבה יצירתית לפעילות עם שירי משחק במסגרת שיעורי המוסיקה בגן ,נמצא כי ילדים אשר פעלו עם
שירי משחק הראו יותר ביטויים של חשיבה יצירתית.

תנועה
כל תנועה היא אירוע חושי-מוטורי המקושר להבנת העולם הפיזי .מחקרים מצאו כי התנועה קשורה
לקליפת המוח הקדמי ,אזור הנחשב לתחום חשיבה גבוה .על מנת 'לאחוז' במחשבה ולמנוע היעלמותה
יש לעגנה בתנועה .מכלול התפקודים התנועתיים תורם לגיבושו של דימוי גוף תקין ,לעיצוב מושג העצמי
ותפיסת העצמי ,לחוויה של שליטה והצלחה ,להבנת רגשות ולתחושת רווחה ופורקן .התנועה קשורה גם
בבניית הזהות העצמית ,בפיתוח עצמאות ,ביכולת להזדהות עם האחר .מידת הביטחון של הילד בגופו
ובתנועותיו בגיל הרך משפיעה בהתאמה על מידת ביטחונו בעצמו ועל שיתופו בפעילויות בקבוצת השווים.

הקשר בין פעילות מוסיקלית להתפתחות המוטורית
כאשר אנו בונים מיומנויות אנו משתמשים בשרירי הגוף שלנו וממסדים את הקשרים שלהם עם נתיבים
נירו-מוטוריים ועם נתיבים הכרתיים .הביטוי המוסיקלי עובד עם הרבה שרירים תנועתיים :העיניים ,הפה,
הלשון.
נגינה דורשת מיומנות גבוהה של יכולת מוטורית עדינה ,תפיסה מרחבית כדי לתכנן את תנועת האצבעות
והיד ,יכולת עיבוד וארגון של השמיעה.
ריקוד לצלילי המוסיקה דורש קואורדינציה ומיומנות במוטוריקה הגסה ,עיבוד של הצלילים לצעדי ריקוד
שיהיו תואמים בצורה מדויקת את המקצב ,הזמן ,הגוון והרגש שהמנגינה מביעה.
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שילוב תלמידים ונוער בסיכון לעבודה במוסיקה ותנועה במעונות ובגנים
אחד העקרונות המובילים אנשי חינוך בניסיון להביא נוער בסיכון לידי רכישת מקצוע ואף השגת תעודת
בגרות ,היא העיקרון שתוכנית הלימודים תפקידה לייצר למידה משמעותית המספקת תחושת שייכות
ובטחון לצד חוויות הצלחה אצל התלמיד .חוויה זו משפיעה על תודעת המסוגלות והמאפשרת להשיג
תוצאות משמעותיות.
תכניות להכנת הנוער לעולם התעסוקה משלבות ארבעה תחומי פעולה :חיזוק המיומנויות האישיות
והחברתיות ,הכשרה מקצועית ממוקדת לתחום העיסוק ,פיתוח שאיפות תעסוקתיות ורשתות חברתיות
וחוויית תעסוקה מוצלחת ומקדמת.
עבודה עם הגיל הרך כמטפלות במעונות היא אחת התעסוקות הנפוצות ,במיוחד לנשים חסרות השכלה.
אולם ,מדריכים המלמדים חוגי העשרה במעונות ,בצהרונים ,בהפעלות קהל – נחשבת לעבודה מקצועית
עם תגמול נאה ושכר גבוה .המדריך נחשב למומחה בתחום ורמת ההערכה החברתית אליו גבוה.
נוער בסיכון יכול לגלות חוויה משמעותית רגשית ,חברתית ואמנותית בתוכנית לימודים זו ,אשר תהווה
מקפצה אישית וגם אפשרות תעסוקה.

כיצד נהפוך למורה טוב
מורה טוב הוא אדם בעל השכלה רחבה במקצוע אותו הוא מלמד ,בעל ביטחון עצמי וידע מעשי כיצד
ללמד את המקצוע .התוכנית שואפת להביא את התלמיד לאהוב מוסיקה ,לתת לו הבנה בסיסית במוסיקה
ובתנועה ,יכולת ביצוע אישיים ,הבנה של היכולות הקוגניטיביות והמוטוריות של הפעוטות ,אהבה למקצוע
וידע בהכנת מערכי שיעור ופעילויות לגיל הרך.
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התפיסה הרעיונית של התוכנית
את התוכנית ניתן למקם ביחס לשלושה מעגלי התייחסות עיקריים :מעגל הפרט ,מעגל החברה ומעגל
התרבות.
התלמיד ייחשף דרך המוסיקה והתנועה לתרבות ושפה אחרים וחדשים לו ,התלמיד יקבל כלים להפעלת
ילדים דרך מוסיקה ,תנועה ויצירה

מעגל הפרט
מוסיקה ותנועה מושתתות על יכולות בסיסית של האדם בצורת החשיבה ,האזנה ותגובת הגוף לצלילים.
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
עצמאיים ,יכולת הנהגה ואחריות על פעוטות וילדים שאותם הוא ידריך.

מעגל החברה
מוסיקה ותנועה היא פעילות חברתית מובהקת .היא מתרחשת בין אנשים הנוטלים בה חלק במגוון
תפקידים ובהקשרים חברתיים שונים :במעגל השנה ובמעגל החיים ,באירועים קהילתיים ובהקשרים
מוסיקליים .תוכנית הלימודים תחשוף את התלמידים להתנסויות מוסיקליות בליווי תנועה במנעד רחב של
מערכים חברתיים ,נגיעה בסגנונות מוסיקליים ושירים בתרבות הישראלית .כמו כן תיתן דגש על שיפור
האקלים הרגשי בקבוצה ,תיעול אנרגיות לכיוונים חיוביים ובונים ויכולת לפעילות קבוצתית.

מעגל התרבות
התוכנית תחשוף את התלמיד למגוון תרבויות ומסורות בבחינת צוהר לתולדות החברה והתרבות
האנושית.
התוכנית תיגע בתרבותה ישראלית – חשיפה לשירי ילדים הנוגעים בחגי ישראל ועונות השנה ,חשיפה
לסגנונות מוסיקליים ישראלים עכשיווים .בתרבות העולמית – חשיפה לסוגי וסוגות מוסיקליות מכל
העולם ,דרך לימוד תולדות המוסיקה וכן נגיעה בסגנונות מוסיקליים אתניים .מגוון הלימוד המוסיקלי יכלול
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

התוכנית תתבצע ביום לימודים של  5שעות שיחולקו לשלושה פרקי לימוד :תאוריה ,מעשה ,יישום
א – תאוריה :בחלק זה ילמדו מספר תחומי ידע ,בכל יום לימודים ילמדו תחום אחר.
תורת המוסיקה :תיווי  ,מקצב ,דינאמיקה ,מבנה.
תולדות המוסיקה :הכרות עם תרבויות מוסיקליות לפי מאפייניהן המוסיקליים.
סוגות במוסיקה :מוסיקה אמנותית ,מוסיקה עממית ,מוסיקה פופולרית – השונה והדומה.
שלבים בהתפתחות המוטורית של הילד מגיל לידה 6 -
התפתחות קוגניטיבית ושפתית אצל הפעוט מגיל לידה – 6

ב – מעשה וביצוע :בחלק זה יהיה סדנה מעשית תנועתית ,מוסיקלית לביצוע אישי וקבוצתי.
ביצוע מיומנויות נגינה.
מקצבים ותיפוף.
סדנת תנועה וגוף.
חגים ועונות – שירים ופעילויות המותאמות לגיל הרך.

ג  -יישום :בחלק זה התלמיד יבנה את מה שלמד וחווה באוריינטציה ליישום בדרכי הדרכה והוראה.
בניית מערכי שיעור.
יישום הנלמד למערך לימודי לגיל הרך.
הבנה כיצד נתאים לכל גיל את מערך השיעור.
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מטרות על


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





הכרות עם עולם התנועה ,לימוד מושגים בסיסיים מתחום התנועה.
העשרת הידע בתחום ההתפתחות המוטורית ,הקוגניטיבית והשפתית בגיל הרך.
העשרת הרפרטואר המוסיקלי בשירים ובמוסיקה ,כולל שירי פעילות חדשים ומקוריים תואמי גיל .

מטרות אופרטיביות


כלים ללימוד מוסיקה לצד היבטים בהתפתחות הילד .מיקוד בשירים ובמוסיקה תואמי גיל
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.
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פעילות אמנותית-יצירתית בעקבות המוסיקה בעבודה של הילדים בפעילות עם חומרי יצירה.



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



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



פעילויות הורים וילדים :כיצד ניתן לקרב בין הורים וילדים באמצעות החינוך המוסיקלי.

סילבוס תוכנית הלימודים
להלן סילבוס תוכנית הלימודים .הסילבוס מחולק לפי מפגשים ,בכל מפגש יכלול  5שעות לימוד.
בכל מפגש ילמדו שלוש ה תחומים של מבנה התוכנית :תאוריה ,מעשי/ביצוע ,יישום עם ילדים.

מפגשים

מפגש 1
 5שעות

תאוריה

מעשי/ביצוע

יישום לגיל הרך

תורת המוסיקה

מעגל תיפוף ותבניות

כיצד נלמד ,נשיר

מקצב

ונתנועע לפי המוסיקה

סולם הצלילים ,מקצבים,
תיווי ,סולפז'
תורת המוסיקה

מפגש 2
חמש שעות

נושא חווייתי :סתיו

סולם הצלילים ,מקצבים ,שירים תואמי גיל
תיווי ,סולפז' ,
סטקטו -לגטו ,פיאנו
פורטה,

יצירות מוסיקליות
התמצאות במרחב

כיצד נלמד ,נשיר
ונתנועע לפי המוסיקה.
עבודה עם כלי הקשה
בגן ,לימוד ופיתוח שירה
נכונה עם הילדים ב

תבניות מקצב,
כלי הקשה

התפתחות המוטורית
מפגש 3
חמש שעות

של הפעוט

נושא חווייתי :סתיו
שירים תואמי גיל
מוסיקה:
תבניות מקצב,
כלי הקשה
תנועה:
התמצאות במרחב
לאט-מהר
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כיצד נלמד ,נשיר
ונתנועע לפי המוסיקה.
עבודה עם כלי הקשה
בגן ,לימוד ופיתוח שירה
נכונה עם הילדים

התפתחות המוטורית
מפגש 4

של הפעוט

נושא חווייתי :חנוכה בגן
נושאים מוסיקליים:

 .כיצד נהפוך את החג
וסמליו לפעילות בגן.

קרשנדו -דימינואנדו.

חמש שעות

הדגשות במוסיקה,
מקצבים.
ריקודי ילדים :בסיס
וכוראוגרפיה

התפתחות המוטורי של
מפגש 5

הפעוט

נושא חווייתי :חנוכה בגן
נושאים מוסיקליים:

 .כיצד נהפוך את החג
וסמליו לפעילות בגן.

קרשנדו -דימינואנדו.

חמש שעות

הדגשות במוסיקה,
מקצבים.
ריקודי ילדים :בסיס
וכוראוגרפיה

מפגש 6
חמש שעות

תולדות המוסיקה-

נושא חוויתי :חורף

מלחינים גדולים

ניגודים במוסיקה ,

במוסיקה המערבית

מוסיקה תוכניתית ,נושא

מהר-לאט

חמש שעות

מוסיקלי לתינוקות,
לפעוטות ,לגיל 6

עם ווריאציות.
תנועה :חזק-חלש

מפגש 7

כיצד נלמד נושא

תולדות המוסיקה-

נושא חוויתי :חורף

מלחינים גדולים

ניגודים במוסיקה ,

במוסיקה המערבית

מוסיקה תוכניתית ,נושא

התנועה מלווה בכל
פעילות ,כלים ורעיונות.

כיצד נלמד נושא
מוסיקלי לתינוקות,
לפעוטות ,לגיל 6

עם ווריאציות.
תנועה :חזק-חלש

התנועה מלווה בכל
פעילות ,כלים ורעיונות.
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מהר-לאט

מפגש 8
חמש שעות

תולדות המוסיקה –

נושא חוויתי :פורים

בניית מערכי שיעור

סוגות במוסיקה,

רגשות במוסיקה

תנועה ומוסיקה

עממית ,אמנותית ,פופ

ובתנועה

לפעוטות

נושא עם וריאציות

מפגש 9
חמש שעות

תולדות המוסיקה –

נושא חוויתי :פורים

מסיבת פורים בגן

סוגות במוסיקה,

מוסיקה לשמחה ולקצב

בנייה ויישום

עממית ,אמנותית ,פופ
שלבים בהתפתחות

מפגש 10

הקוגניטיבית והשפתית
של הפעוט

חמש שעות

נושא חוויתי :פסח ואביב
הפכים במוסיקה,

סיפור ההגדה בתנועה
ובמוסיקה לילדים בגיל
הרך

קשה וקל בתנועה
ובמוסיקה
ערכי :מחזור בטבע,
תחושות ,צבעים.

מפגש 11

שלבים בהתפתחות

נושא חוויתי :יום

כיצד נלמד נושא

הקוגניטיבית והשפתית

העצמאות לישראל .

עצמאות בגן הילדים

של הפעוט

מוסיקה:

חמש שעות

טקס יום העצמאות

ניגודים והדגשות
צורות מוסיקליות,
כיוונים
כיוונים
שינויי טמפו ודינמיקה.

מפגש 12
חמש שעות
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תורת המוסיקה

ל"ג בעומר

מבנה מנגינה ,הרמוניה,

מוסיקה:

כלי התזמורת

תחושות מקצב

מקצבים וכלי הקשה
מחומרים מזדמנים

מפגש 13
חמש שעות

תורת המוסיקה

שבועות.

בניית מערכי שיעור

מבנה מנגינה ,הרמוניה,

מוסיקה:

תנועה ומוסיקה

כלי התזמורת

צורות מוסיקליות,

לפעוטות

תנועה
ריקודים לילדים
שירי מסורת

מפגש 14

הכנה להגשת עבודה

קיץ

מעשית הסבר ודוגמאות

בשירים ,מוסיקה,
ריקודים

חמש שעות

מפגש 15

מסיבת סיום בגן

המשך וסיכום

הפעלות הורים וילדים

הכנת קונצרט סיום

חמש שעות
מפגש 16
חמש שעות
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