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ה דיגיטלית לגננת לפעילויות הפגה והעשרה של מוסיקה, ספרי

 תנועה, סיפור ויצירה

 מבוא

דיגיטלית, מטרתה להנגיש לגננת פעילויות העשרה והפגה עם הילדים במסגרת יום הלימודים הה יספרה

על  כולל כמה פעילויות שניתן ללמדהכוללת נושא לימודי אחד  ספריהבגן וכן במסגרת לימוד מרחוק. ה

 נושאיםההנושא מתחומים שונים: מוסיקה ושיר, ספורט, סיפור והצגה, עבודת יצירה, דפי עבודה. 

 .וכן לכל עת לעונות השנה ולחגי ישראל הרלוונטיים לאותו זמן . קשורים לחיי הגן ולנלמד בו מתאימים

 יה מתחדשת כל העת בתכנים חדשים.הספר

ים ולימוד לגננת וגם סרטונים לצפייה אקטיבית עם כל נושא כולל כמה סרטונים קצרים של הסבר

 הילדים. כמו כן אפשרות להקרנה בלימוד מרחוק. 

כולל המטרות של  שיעור והסברים כתובים: יה כוללת שירים להשמעה ולהפעלת הילדים, מערכיהספר

 הפעילות, מילים של השירים והדקלומים ומערך הפעילות.

 

 מבנה תוכנית הלימודים הכתובה

  :עיקריים פרקים הבעש נכתבה וכוללתוכנית הת

 .תכוללתוכנית שהת יואמנוה וכן על משמעות הצפייה האקטיביתנוגע בקצרה ברציונל של  -הראשון  -1

במיוחד במציאות משתנה בעקבות נגיף לפיתוח הילד כאמן עצמאי, ותפקיד הגננת  העתידיגן ה -2

הקשר לשלושה מעגלי התייחסות מהפרט התפיסה הרעיונית של התוכנית בלאחר מכן על הקורונה, 

 אל הכלל.

 מטרות התכנית: מטרות העל והמטרות האופרטיביות -3

 הנחות היסוד -4

 הדיגיטלית לדוגמה ספריהקישור ל, וגם, ספריהסילבוס ותוכנית אופרטיבית לדוגמה מתוך ה -5

 תוכנית הלימודיםרציונל סקירה מחקרית של כל מרכיב ב -6

 מקורות -7

 

 קירה קצרהס –. רציונל התוכנית 1

 .א 1
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 כיצד נהפוך את המסך למועיל שפעת המסך על ילדים בגיל צעיר וה

ילדים נולדים היום לתוך מציאות שהיא מרובת מסכים. אם בעשור הקודם ניסו להגביל את הצפייה בהם 

נכון להיום אנו מבינים כי הטכנולוגיה פה ותישאר אתנו ואף תפרוץ למקומות נוספים בחיינו. למרות 

קרים הראשונים בעניין זה מצאו כי הצפייה בטלוויזיה פוגעת בילדים בהתפתחותם התקינה, שהמח

המחקרים של השנים האחרונות מראים שהדרכה והבנה לצפייה נכונה יכולה להועיל לילד בבגרותו ואף 

לשמש אותו במהלך חייו. שימוש נכון עוזר בהתפתחות כישורים קוגניטיביים, לימוד שפה, הבניית 

יאות וסכמות התנהגות, הנעה לחקר והתנסות, יכולת הבנה וחשיבה מסתעפת, סוכן חברות תרבותית, מצ

 אזרחית והתנהגותית ואף, לימוד משלים לנלמד במוסדות החינוך. 

 

 .ב1

 מוסיקה

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

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

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

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

ותיים. עיסוק במוסיקה ובשירי משחק יכולים להיות מקפצה לעולם האמנות והיצירה, חברתיים ואמנ

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

במחקר שנעשה לאחרונה על ידי ורד כרמל  יכולת לתרום לחברה ולבנות חיים בעלי משמעות ומספקים.

נמצא כי ילדים   ,בין חשיבה יצירתית לפעילות עם שירי משחק במסגרת שיעורי המוסיקה בגן על הקשר

 אשר פעלו עם שירי משחק הראו יותר ביטויים של חשיבה יצירתית. 

 

 .ג1

 ציור ויצירה

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

תקיימת כפעילות יום יומית במערכת החינוך בגיל הרך. ניתן לראות יצירה אמנותית ככזו התלויה יצירה מ

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

דינאמיקה מחד היא אמנות. יצירה בעקבות מוסיקה היא צד נוסף של יצירתיות הנותנת גבולות של זמן ו

 גיסה אך גם חופש ביטוי מאתגר וחדש מאידך גיסה.
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 .ד1

 סיפורים ותיאטרון

העיסוק בתיאטרון ובסיפור מּונע מהרצון של השחקן לקיים דיאלוג, בזמן אמת, בינו לבין עצמו ובינו לבין 

 הקהל.

נת תספר להם פעוטות משחקים עם כל דבר, הם מספרים לעצמם סיפורים וכמהים לרגע בו האם או הגנ

סיפור הקרוב לעולמם הצעיר. שעת סיפור מתקיימת כפעילות יום יומית במערכת החינוך בגיל הרך. 

הסיפור מפתח אצל הילד את השפה, את הדמיון, את היכולת להתמודד עם סיטואציות מחיי עולמו דרך 

 הסיפור או דרך הבובה.

ם עם הצופים ללא תיווך של במה ותפאורה, ישנם הצגות שהן עתירות משתתפים או מפגישות את השחקני

כולם הם חלק אינטגראלי מהרפרטואר של התאטרון  -וישנן כאלו שמתפארות במרחב בימתי רב רבדים 

לכולם אותה מטרה: לקיים דיאלוג עם הצופים, לעורר מחשבה, לרגש, לגרום הנאה  הישראלי והעולמי.

ם התנסות אישית וקבוצתית בסוגי ילדישרת למאפ פעילות עם התיאטרוןאסתטית ולעורר סקרנות. 

שהם קונפליקטים אנושיים וחברתיים ו מחיי היום יוםדיאלוגים מעין אלו. תוך כדי עיסוק בסוגיות 

 )מתוך תוכנית הלימודים בתיאטרון . משרד החינוך(להם דרך הסיפור. נחשפים 

 

 .ה1

 מהי -חשיבה יצירתית 

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

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 

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

 בדרכים חדשות לעומתו האחר לא יאתר את הקשר ביניהם. –

 הזדמנות לחשיבה יצירתית 

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

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

 והרגשי. מצב זה יוצר הזדמנויות לחשיבה יצירתית הגדלות ומתרחבות ככל שנעסוק יותר ויותר במוסיקה.

 

 .א2

 לפיתוח ילד כאמן עצמאיותפקיד הגננת  הגן העתידי
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בריבוי זירות השתייכות: המשפחה  צאמבמציאות של שינויים מהירים, כאשר הידע הנגיש לכולם והאדם נ

 מגוונות.ווהחברה, התרבות בה הוא חי וגם ברשתות חברתיות אוניברסליות 

מעודד את הגננת להתבוננות אישית שלה ושל הילדים ובכך לאתר ולהרחיב את תחומי  העתידיהגן מודל 

 אות ומווסתת למידה.העניין של הילד. תפקיד הגננת נתפס כמנחה הרגישה לצרכי הילדים, מעודדת עצמ

בגן העתידי הילד יפתח יכולת לימוד עצמאית, מיומנויות שיקדמו אותם לקראת חיים יצירתיים, הן 

 .אישיות-אישיות והן מיומנויות בין-מיומנויות תוך

של היכולות הקוגניטיביות  הבנההתוכנית שואפת לתת לגננת הבנה בסיסית במוסיקה ובתנועה, 

 .וילדים בהתאם לגילוהמוטוריות של פעוטות 

יכולת ביטוי  לעודדסייע לגננת לובכך  של הגן העתידי מהעקרונות בכמה לגעת הדיגיטלית ספריהמטרת ה

 .עובר כחוט השני ביסודו של המודל דרך כל מרכיביו זה עקרוןחשיבה יצירתית,  ולעודד אמנותי של הילד

תוך השתייכות לקהילת הילדים בגן  כיצד להביא  את הילד לידי ביטוי אישי גם  – ביטוי אישי  .1

 וגם כחלק מהחברה הישראלית.

הרחבת שדות הפעולה של הילד שיגרמו לאושר ולסיפוק עצמי. עידוד הבעה מוסיקלית אישית וגם 

משותפת, יצירת מיצג אמנותית או הבעה תנועתית גופנית גם אישית וגם עם החברים בגן. הצבת אתגרים 

ימוד האמנותי. עיבוי והרחבה של אזור החוזקה אצל ילדים המתחברים חשיבתיים ויצירתיים דרך הל

 לאמנות המוסיקלית, התנועתית. 

 העשרת הידע מתחומים הקרובים לעולמם וכן מתחומי עניין המעסיקים אותם.  – ידע .2

העשרת הידע מעולם המוסיקה, הסיפור, היצירה, התנועה והכרת הגוף. דרך שיעורים קצרים המניעים 

ת, להמשך ניסוי וחקר אישיים או קבוצתיים, כן מאגר שיעורים בנושאים שונים המזדמנים הקניית לפעילו

העשרת הידע במוסיקה, בשירה, מיומנות בנגינה ובמקצבים, בתנועה שמלווה את המוסיקה, . ידע מגוון

 בעבודה בחומרים היוצרים מיצגים אמנותיים כהמשך ללימוד הנושא.

 וחקרנות. עידוד סקרנות -מיומנות  .3

העשרת הילד ביכולות של מיומנות מוסיקלית, מיומנות בתנועה ומקצבי גוף, בעבודות יצירה, בשירה 

 ובדקלום. הצבת אתגרי למידה וחשיבה על מנת להניע את הילד להצלחה ולסיפוק.

 חינוך לערכי התנהגות ונורמות חברתיות, ערכי מוסר וצדק, מורשת העם והמדינה. – ערכים .1

כים דרך מיומנויות אמנותיות כגון: מוסיקה, סיפור ושירה תהווה נדבך נוסף בהקניית ערכי לימוד ער

 הישראלית. היסוד של החברה
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 .ב2

 שלושה מעגלי התייחסות

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

  התרבות.

 

 מעגל הפרט

ילד חוקר ומתנסה ותגובת הגוף.  הבנההחשיבה, ה דרךיכולות בסיסית של האדם ב ת עלהאמנות מושתת

בהבנת העולם שלו בדרך הוליסטית של שילוב הקוגניציה, התנועה עם הגוף, מערכת החושים והרגש. 

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

המודע ליכולות חשיבה ופעולה עצמאיים,  ילדכלת בדרכי חשיבה ומודעות תנועתית. לטפח מודעת ומוש

 לטפח ילד המתנסה במגוון מיומנויות אמנותיות המטפחות את הביטוי האמנותי שלו.

 

 מעגל החברה

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

ידים ובהקשרים חברתיים שונים: במעגל השנה ובמעגל החיים, באירועים קהילתיים ובהקשרים תפק

להתנסויות במנעד רחב של מערכים חברתיים, נגיעה  הילדיםתוכנית הלימודים תחשוף את  מוסיקליים.

ת עבודות יצירה להשלמכן דקלומים והסיפורים והבמגוון התנסויות אמנותיות דרך המוסיקה, התנועה, 

דגש על שיפור האקלים הרגשי  ושםכמו כן ילימוד שפה ופעילות משלימה לכל נושא,  הנושא הנלמד.

 בקבוצה, תיעול אנרגיות לכיוונים חיוביים ובונים ויכולת לפעילות קבוצתית. 

 

 מעגל התרבות

 ית.למגוון תרבויות ומסורות בבחינת צוהר לתולדות החברה והתרבות האנוש הילדהתוכנית תחשוף את 

הנוגעים בחגי ישראל ועונות השנה, לדקלומי  חשיפה לשירי ילדים –ישראלית ההתוכנית תיגע בתרבות 

חשיפה לסוגי וסוגות מוסיקליות מכל  –.  בתרבות העולמית מקצב וסיפורי ילדים מהתרבות הישראלית

ים ואמצעי המחשה ביצוע בליווי כלי הקשה מגוונ , סגנונות ריקוד,פעילות בתנועה ומקצבי גוףהעולם, 

תיצור הבניית התנהגות לצפייה אקטיבית בשידורים הדיגיטליים ותיצור חשיבה ביקורתית עליהם  זמינים.

 לעתיד.
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3. 

 יסודהת הנח

צפייה אקטיבית שמניעה והתפתחות הנחת היסוד המרכזית בבסיס תוכנית לימודים זו היא שאפשר לפתח 

 תיווך של הגננת. אמצעותבבגיל הרך  קוגניטיבית וחשיבה יצירתית

צפייה פעילה הגורמת לילד לצאת מתוך הבהייה במסך ולפעול, תגרום לחיזוק למידה בהווה. אך לאורך 

 זמן תיצור הבניית התנהגות ותיצור סכמה של צפייה ביקורתית לעתיד.

 

 .א3

 תוכן דיגיטלי  ה שלילדים ויכולת הבנ

וא שילוב של תוכן ושל מאפיינים צורניים. הילד מפעיל נקודת המוצא היא כי התוכן המשודר הדיגיטלי ה

 סכמות חשיבה המתפתחות עם הזמן.

הפעוט נמשך למאפיינים הצורניים ואת הדמויות הוא מפרש על סמך המאפיינים החיצוניים שלהם, מפני 

גל שההבנה שלו היא של ה'כאן ועכשיו' ואין לו יכולת של רפלקציה רגשית. ככל שהילד מתבגר הוא מסו

להבין את העלילה, מסוגל להבחין מה דמיוני ומה משקף את המציאות ומזדהה עם הדמויות על סמך 

 ההתנהגות שלהם. ככל שהוא מתבגר גם על סמך יכולת השיפוט המוסרית.

 

 .ב3

 לפי הגיל: הבנת המשמעות

מה שרואה הילד מאמין שהטלוויזיה היא מציאות. הוא אינו מבדיל בין המציאות לבין  :3 – 0בגיל 

 בתשדיר הדיגיטלי, הוא נמשך לתוכן הנצפה במסך כל עוד העלילה פשוטה ולא מורכבת מדי.

הילד מפתח את יכולת ההבחנה בין מציאות לייצוגה הטלוויזיוני, בתחילה הוא מבחין בין  :6 – 3גיל 

ם, כגון: הבחנה שידורי חדשות לשאר הז'אנרים ובהמשך גם בין הז'אנרים עצמם, על ידי מאפיינים צורניי

בין סרט מצויר לעלילה עם דמויות שחקנים. הוא מתחיל להבין עלילה פשוטה ולא מורכבת אך ישתעמם 

 במידה והמסר פשוט מדי ליכולת ההבנה שלו.

הילד מפתח סכמות ברורות יותר המאפשרות לו הבנה על מידת המציאות מול הפנטזיה. זה  :10 – 6מגיל 

–חדשות, מה דמוי מציאות –מתוך ניסיון חיים. הילד מבין מה מציאותי  נובע גם מתוך הניסיון וגם

סרטים מצוירים. הוא יבין מסר שהוא ברור –תשדירים בעלי עלילה ומסר עם שחקנים, ומה פנטזיה 

 ומתכתב עם העלילה וימשך למסך כל עוד הצפייה גורמת לו לסקרנות ולעניין. 
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 .ג3

 צפייה כלמידה אקטיבית ומועילה

ת שהצפייה במסך תהיה אקטיבית ומועילה, עלינו ההורים והמחנכים לתווך לילד את הצפייה, לנהל על מנ

 שיחה על העלילה או על המסר או על המידע שמוקרן. כיצד זה נעשה בפועל.

: לשיחה משותפת בעקבות צפייה בתוכן הדיגיטלי יש כמה יתרונות לפיתוח השפה והבנת  4 – 0מגיל 

 המתרחש של הפעוט:

 נתינת שם. תרגול חוזר של שמות לחפצים ולדמויות. -שיום

 כיוון תשומת הלב של הפעוט לתוכן והפגנת מעורבות בצפייה על ידי שאילת שאלות. -הצגת שאלות

 חזרה על תגובת הפעוט ומתן תשובות לשאלותיו. -מתן תגובה

 תיאור המתרחש בתוכן על ידי מונולוג של ההורה או המחנך. -הצגת תיאור

 ומעלה, השיחה תוסיף יתרונות של יידע והתנהגות: 5גיל מ

מוסיף או  /הגננתבעקבות חשיפת הילד לעולם תוכן חדש כאשר ההורה שיחה עם אוריינטציה למידע

 מעשיר את הידע שנלמד.

מתייחס להתנהגויות שנצפו בהקשר של רצוי ולא  /הגננתכאשר ההורה שיחה עם אוריינטציה להתנהגות

 יומית של הילד-ציאות היוםרצוי בהתאם למ

 

 .ד3

 לעומת צפייה אישית הגננתצפייה עם 

נמצא כי יש הבדל בהבנה ובהנאה של הילד כאשר הוא צופה עם הורה או מחנך לעומת ההבנה וההנאה 

 כשהוא צופה לבד. מחקר של סלומון מצא שני הבדלים חשובים:

ה וההבנה וההנאה של הילד, מפני שההורה מעורבות ההורה בזמן הצפייה מגבירה את הלמיד הבנה והנאה:

 עוזר לילד להבין ולהסיק מסקנות, מבהיר ומסביר את התוכן.

נוכחות ההורה היא בעלת ערך חשוב שכן כך הצפייה נתפסת על ידי הילד כחשובה,  בעלת ערך וריכוז:

 גורמת לריכוז ולצפייה אקטיבית.

ותר, מורכב יחסית ונתפס בעניי הילד כחשוב, הוא : כמו כן גילו כי ככל שהתוכן מעניין ימאמץ מנטאלי

 משקיע מאמץ מנטאלי בהבנתו ומתפתח קוגניטיבית.
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 לסיכום

ההבנה כי המסך הדיגיטלי הוא חלק מחיינו, יוצרת  אתגר חינוכי להבנות לילד התנהגות של צופה 

עניין אותו יתוכן הבהבנה מנטאלית לתוכניות משודרות ככל שמאמץ שקיע יילד ביקורתי וצופה אקטיבי. 

להבנת התוכן והמשמעות תגרום לילד להשקיע יותר מאמץ מנטאלי  הגננתכחשוב בעיניו. עידוד  תפסיישו

. חשיפת גורם להתפתחות קוגניטיבית משמעותית במיוחד בגיל צעירמוחי -הנעה למאמץ מנטאלילהבנה. 

יצור לאורך זמן  –אנו חיים הילדים לתוכן עם מסר תרבותי והתנהגותי התואם את ערכי החברה שבה 

הבנה נכונה של המציאות, צמיחה של מבוגר בעל חשיבה ביקורתית על השידורים הדיגיטליים המציפים 

  את עולמינו.
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 .א4

 מטרות על

 .לטפח צופה בררן פעיל וביקורתי 

 הילדים של היצירתית החשיבה לפיתוח היסודות את להניח. 

 לפתח מנת באתגרים חשיבתיים על ולהתנסות לעסוק הילדים של והרצון הסקרנות את לעודד 

 . התבוננות, חקירה ויצירתיות של כישורים

   .קידום הבעה עצמית דרך פעילות מוסיקלית ותנועתית בתכנון הכולל של סדר היום בגן 

  ,יקה, יצירה ומוסשירה, תנועה, חשיבהתרבות, מידע בטווח רחב של נושאים : שפה. 

 .קידום התפתחות רגשית וחברתית של ילדים 

 

 מטרות אופרטיביות:

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

  .ואמנותיים

 .פיתוח כישורים של התבוננות, חקירה ויצירתיות בעקבות פעילות ההעשרה -

 עה והקשרים ביניהם.הכרות בסיסית של עולם המוסיקה, עולם התנו -

 פיתוח היכולת הוורבלית והשפה של הילדים דרך שירי ילדים ושירי משחק. -

 .יצירתית בעקבות המוסיקה-פעילות אמנותית -

  הקניית כלים להתפתחות מוטורית, קוגניטיבית ושפתית בגיל הרך דרך אמנויות. -

 מנטאלי. הכוונה לצפייה אקטיבית בשידורים הדיגיטליים דרך תוכן המניע למאמץ -

 

 יעדים של התכנית 

 היעדים מכוונים לשלושה גורמים היוצרים יחד את יציאתה של תכנית הלימודים מהכתב לפועל. 

 

 הילדים:

יכירו את הבסיס של שפת  יצפו בשיעורים מקוונים בצפייה אקטיבית פעילה ובכך הילדים -

שונים, יתנסו במיומנויות המוסיקה, יאזינו לרפרטואר מגוון של יצירות מוסיקליות בסגנונות 

 , האזנה ושירה. הקשה

 תנועה, ויצירה פלסטית. מוסיקה הילדים ימצאו דרכים יצירתיות להבעה אמנותית דרך -

 

 הגננת:
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 .דיסציפלינות אחרות הנלמדות בגןדרך  הנלמדתהגננת תחזק את הפעילויות  -

 צפייה אקטיבית.הגננת תעודד  -

 עם הילדים. תקבל רעיונות ללימוד הפגתי ותיישם בגן -

 

 הדיגיטלית ספריהה

 ת.רכ, שירה והאזנה מודעולם המוסיקהמיסודות  הכולל: לימוד משמעותי שדר תוכן שלת -

 .תשדר תוכן לפעילות מעולם הספורט, התנועה, מדע וידע, עבודות יצירה -

 לפעילות המשודרת.אתגר את הילדים בחשיבה יצירתית בזיקה תדע ל -

 

 

 אסטרטגיית ההוראה  

ת ההוראה יהיו מגוונות מתוך: משחק, שפה, תנועה. הפעילות המוסיקלית תלווה את הידע אסטרטגי

 .האקדמי הנלמד בגן: חגים, עונות, מעבר בין פעילויות, הכנה לכיתה א'

 

, אשר מתוכם פיתוח שמיעה מוסיקליתהפעילות תיצור מצע מלא בידע, בכללים, במיומנויות מוטוריות ו

כלים לפיתוח חשיבה יצירתית  ויקבל םה שודרותהפעילות המ דרךת. את היצירתיו ויפתח יםהילד

 ואמנותית.

 

 

 .א5

 סילבוס תכנית השיעורים

 ה אקטיבית משותפת עם הילדים.יכל עמודה וכל נושא הוא סרטון לימודי קצר המיועד לגננת או לצפי

 הטבלה שלהלן מציעה את עקרונות התכנית: 

 : נושא התוכן הנלמד עמודה ראשונה

 : מטרה מוסיקלית של הנושאמודה שנייהע

 : מטרה בתנועה של הנושאעמודה שלישית

 עבודת יצירה: עמודה רביעית
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 נושא התוכן

 

  עבודת יצירה / סיפור מטרה בתנועה מטרה מוסיקלית

 משפט מוסיקלי הכרות וחברות

הילדים ינועו בהתאם 

למשפטים מוסיקליים של 

 מנגינה פשוטה

 

 מוסיקה בהצטברות

לדים יתחברו זה לזה הי

בעקבות האזנה 

למוסיקה, ישמיעו קולות 

 גוף, יקישו בכלי הקשה

 

 מושגים מוסיקליים

 דרך היכרות עם חיות

 

 

 

 שטף ועצירה

הילדים יתנסו בתנועה 

בחדר ועצירה לפי הוראות 

המנגינה בהתאם לפיסוק 

 המוסיקלי

 

משחקי תנועה לחימום 

 בוקר

 

 

 

 מנחי יוגה של חיות

 

ה של ציפור יצירעבודה 

 לשיר "בוקר אור"

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור החיות

 

 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

 

 

 

קישוט לסוכות הכנת 

 מחומרים מזדמנים

 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

 

 הרמות גוב

 נמוך -גבוה 

 

סיפור הנחליאלי 

 והחליזון

 

 

מיצג עם שני צבעים 

 לצלילי יצירה מוסיקלית
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 פרי הדר

הכרת הצורה, הגודל 

 והצבע של פירות ההדר

 

 

 

 מנייה

מנייה וצבירה 

באמצעות שיר ופעילות 

 עם פירות ההדר

 משפט מוסיקלי

פיתוח שמיעה וניתוח 

 משפט מוסיקלי בתוך 

 

 

 

 מפעם וגוון

כלי הקשה נגינה ב

עגולים: תוף, מצלתיים, 

 פעמון, מרקס. 

 

 הכרת סולם הצלילים

צלילים ראשונים  5

 בסולם, שירה ונגינה

 

 הכרות ושיּום 

איברי גוף בעלי מפרק 

 מסתובב.

 

 

 

 תנועות של שטף ועצירה.

תנועה בחדר לפי מקצב 

 השיר והמנגינה

 

 

 

 

עם בריסטול  עבודה

 .וחוטים בקבוצות

 

 

 

 דברהכנת פרי הדר מ

הצגה על הפירות 

 שבפרדס

 חנוכה

סיפור חנוכה באמצעות 

 שירים ומסיקה 

 אור-חושך

 סיבובים

 

 

 תזמורת כלי הקשה

 שירי חנוכה בתזמור

 

 מקהלה

 שירה נכונה 

 עוצמה ודינמיקה 

נפעל עם הגוף, נקיש 

 וננגן בהבדלי עוצמה:

 p-f 

 

 ריקודים

ריקודים של סמלי החג: 

נרות, סביבונים, סופגניות, 

 יפור חנוכהס

 

 ריקודי הורים וילדים

 

 מיצג אור

 

 

 

סיפור מוסיקלי על 

 חנוכה

 

 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

חזק וחלש בגופי ובמרחב 

 

 עבודה עם ניילון 

פעילות קבוצתית עם  

גליל ניילון ומקצבים 

 מוסיקליים

 

 הסיפור על שלולי
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 מפעם וגוון

קשה נגינה בכלי ה

ממתכת )מצילות, 

 מצלתיים, שלישים(

 

 האישי

 

 ט"ו בשבט

הכרת חלקי העץ, סוגי 

 העצים, סיפור שקדיי

 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

 

בכל פעם עץ  הגוף שלנו

 אחר

 

חנוך  הכרות עם הצייר

 פיבן

שמצייר דיוקנאות 

מחלקי גזירות, הכנת 

 .דיקן מחלקי עץ

 

 

סיפור העץ שלא ידע 

 מי הוא

 משפחה

משחקי תפקידים של 

 דמויות המשפחה

 

הכרת משפחת כלי 

 נגינה

 

 

 משפחת כלי ההקשה

 

 סגנונות מוסיקליים

הכרות עם סגנונות 

 מוסיקליים שונים

 

והאזנה לנגינה הכרות 

של משפחות כלי 

 התזמורת: נשיפה, מיתר

 

 פרטיטורה

קריאת פרטיטורה 

 לתזמורת

 תזמורת כלי מטבח

 משחק תפקידים בתנועה

הילדים מגיבים למוסיקה 

ונעים בחדר בכל פעם 

בצורה אחרת לפי הדמויות 

פסיעות  –במשפחה:    אבא 

הליכה על  –גדולות,   אימא 

 –קצות אצבעות,  תינוק 

 –ילה,  אחות )נעלי בלט( זח

 –פירואט,   סבא/סבתא 

הליכה אטית.,  האח 

החלקה על  –)גלגיליות( 

 ריצה. –הרצפה, ילד 

 

 

המצאת סיפור על עוד 

דמויות מהמשפחה 

בעקבות האזנה 

 ליצירות המוסיקליות.

 

הכנת תיאטרון 

 משפחה

  צורות מוסיקליות

ריבוע, מלבן, משולש 

ועיגול הופכים לצורות 

 סגנון מוסיקלי

 רונדו, ואלס, מארש

 

 פיסול גוף

ניצור בגופנו את הצורות 

 ההנדסיות

 מסלולים וציורים

נבנה מהצורות 

מטריות מסלולים הגיאו
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 , ליותמוסיק

 

 

 

 

 משקל ומקצב

הכרת הואלס, המארש, 

פולקה בהתאם למשקל 

 המנגינה.

הקשה בכלי הקשה 

 לצלילי סוגי מנגינות 

 

 

 

 תנועה לפי מבנה המנגינה

 

 

 הליכה במסלולים

 שונים בחדר

 

 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

 משחק תפקידים

תנועה עם הגוף בהתאם 

 למצב רוח של המנגינה

 

תנועה וריקוד  בהתאם 

לתחפושות, ליצנים, דמויות 

 גילההמ

תמונות אמנות 

 המביעות רגשות:

 

 –זקן מנגן בגיטרה *

Picasso   

אדוארד  –הצעקה *

 munk –מונק 

קית'  -אנשים רוקדים *

  -Keith Haringהרינג 

 

 פסח

 עבדים

 משה בתיבה

 ליל הסדר

 סיפור ההגדה

 מקצב ומפעם

 סטקטו לגטו

 מקצב של ארבעה 

 

 עוצמה ודינמיקה 

האזנה למוסיקה 

ה את דרמתית המלוו

סיפור העבדים ומשה 

 בתיבה

 סגנונות תנועה במרחב

סוגי התקדמות במרחב עם 

אביזרים המסמלים את 

הלבנים הכבדות של 

 העבדים

 

הילדים ימצאו דרכים לבטא 

 את הגלים והתיבה בגופם

 

מיצג קבוצתי המסמל 

את הפירמידה עם 

 אביזרים ופיסול גוף 

 

של  הצגה מוסיקלית

ההגדה עם הילדים 

יצירות בליווי 

 מוסיקליות

 אביב

 התעוררות הטבע

 בריקוד ובצבע

 אופרה

הכרות עם האופרה, 

מבנה, האזנה לחלקים 

מאופרות, ההבדל בין 

שירת האופרה לשירה 

 רגילה

תזמורת כלי הקשה 

 ויסוט כוח

ניסוי וחקר בגופי והמרחב 

של עוצמה בהצטרפות של 

ים בגוף וגם העוצמה איבר

 של קבוצות ילדים

 

 הכרות עם הצייר 

 ג'וזפה ארצ'ימבולדו

שהורכבו  דיוקנות שצייר

פירות, ירקות, למעשה 

 פרחים, דגים, וספרים.
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לצלילי יצירה מוסיקלית 

מתוך אוברטורה של 

 אופרה

 

 עצמאות

עבודה עם הצבעים 

 כחול לבן

 

שירי ארץ ישראל מתוך 

שיר התרבות 

 הישראלית

 

 

 הדגשות במוסיקה

פיתוח שמיעה והכרת 

' של המושג 'הדגשות

 יצירה מוסיקלית.

 

 מקצב ומפעם 

הילדים יבחינו בין 

ההדגשות השונות 

במהותן מהמלודיה 

 האטית.

 

 לימוד מבנה שיר 

 בית ופזמון

 

 סגנון

 מארש

הילד יבטא בגופו את 

 ההדגשות במוסיקה.

ריקוד עם סרטים בהתאם 

למבנה המוסיקלי של 

 היצירה 

 

 רמות גובה

הילדים יחפשו אפשרויות 

סרטים כאשר תנועה עם ה

הדגש יהיה ברמות הגובה 

 של הסרט. 

 

 כיוונים

הכרה ושיּום של מושגי כיוון 

במרחב האישי ובמרחב 

 הכללי.

 

עבודה עם פלסטלינה 

 כחולה ובריסטול לבן

 

 

 

 הכנת דגל מבקבוקים

 ל"ג בעומר

הכרות עם סוגים שונים 

של מקלות יכולים 

להיות גם מדורה וגם 

 תזמורת כלי הקשה

 עהפיתוח שמי

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 

ושמיעת ההבדל בגוון 

של עצמת הצליל 

 כשמנגנים חזק או חלש.

  מקצב ומפעם

 ויסוט וכוח

הילדים ימצאו אפשרויות 

שונות לבטא בגופם אש 

( או חזקה  pianoחלשה )

(forte  וכן את התהליך של )

 (.(crescendoההתחזקות 

 

 מסלולים

הליכה במסלולים שונים של 

 מקלות.

 

הכנת מדורה לפעילות 

 במוסיקה ובספורט

 

 

 

סיפור חסידי עם מוסר 

 השכל
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הקשות ומקצבים, 

פי מילות השיר תנועות ל

 הנלמד.

 

 עומרל"ג ב

 עבודה עם עיתון

מציאת אפשרויות 

שונות לפעילות 

מוסיקלית עם העיתון, 

בהקשות, בנפנוף, 

בקריעת העיתון, 

 בתנועה בחדר

 דינמיקה

פעילות עם העיתון  

כביטוי לדינמיקה 

 מוסיקלית ותבניות מקצב

 

 פיסוק מוסיקלי

פעילות עם העיתון 

 בתגובה לפיסוק מוסיקלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דינמיקה עם הגוף

ילדים מוצאים אפשרויות ה

שונות לבטא עם העיתון אש 

( או חזקה pianoחלשה )

(forte בהתאם לשיר )

 וליצירה המוסיקלית

 

עבודה עם נייר כסף, 

 עיתונים, כפיסי עץ.

בניית מדורה אישית 

 ומיצג כיתתי.

 ירושלים

 

 תבניות מקצב והקשות

מציאת אפשרויות שונות 

לפעילות מוסיקלית עם 

 הקופסה.

הפעילות מבטאת עצמה 

 ודינמיקה מוסיקלית

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, 

 ., חול וצבע זהבחוטים

 

 

סיפור הצנחנים 

 בכותל

  דיאלוג בין גוף לחפץ פיסוק מוסיקלי שבועות
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פעילות בהתאם לפיסוק 

 המוסיקלי של המנגינה

 

 שאלה ותשובה

הקשה ונגינה לצלילי 

יצירה הבנויה משאלה 

 ותשובה מוסיקליים

עבודה עם הגוף והצורה, 

דיאלוג בין הצורה לאיברים 

 שונים בגוף.

 

צורה  עם עבודה

, בנייה וציור עם שחורה

 הצורות.

 למיצג  בקבוקיםהוספת 

 

  

 

 מוסיקה תוכניתית

 

 קרנבל החיות  /סנסנס

 

תמונות בתערוכה 

 /מוסרסקי

 מוסיקה תוכניתית

הכרות עם האופי 

המוסיקלי והתאמה 

 לסיפור

  הצגת הסיפור בתנועה

 הכנת הצגה

 קיץ

 

 מוסיקה

שירים ופעילויות לקיץ 

ירות בטוח גם בזה

 בדרכים וגם בשמש

 תנועה

 ריקודים 

 

 

הכנת מיצג כיתתי 

מחומרים שונים 

ושזירת תמונות הילדים 

 בתוך המיצג

 

 

 ספריהקישור לאתר ה

https://bit.ly/3gpJbtm 
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 דעיתסקירה מ

 .א6

 השפעת המסך על ילדים בגיל צעיר או כיצד נהפוך את המסך למועיל 

 מאת: ורד כרמל

תוך מציאות שהיא מרובת מסכים. אם בעשור הקודם ניסו להגביל את הצפייה בהם ילדים נולדים היום ל

נכון להיום אנו מבינים כי הטכנולוגיה פה ותישאר אתנו ואף תפרוץ למקומות נוספים בחיינו. למרות 

שהמחקרים הראשונים בעניין זה מצאו כי הצפייה בטלוויזיה פוגעת בילדים בהתפתחותם התקינה, 

שנים האחרונות מראים שהדרכה והבנה לצפייה נכונה יכולה להועיל לילד בבגרותו ואף המחקרים של ה

לשמש אותו במהלך חייו. שימוש נכון עוזר בהתפתחות כישורים קוגניטיביים, לימוד שפה, הבניית 

מציאות וסכמות התנהגות, הנעה לחקר והתנסות, יכולת הבנה וחשיבה מסתעפת, סוכן חברות תרבותית, 

 והתנהגותית ואף, לימוד משלים לנלמד במוסדות החינוך.  אזרחית

 כיצד נגיע לתועלות אלו אצל ילדים?

 אביא סקירה של מגוון מחקרים ומשם אביא את המסקנות לפעילות נבונה ויעילה עם הילד והמסך.

מאחר וכיום הילד חשוף לשידורים דיגיטליים ממסכים שונים בעלי אופי שונה ולאו דווקא שידורי 

אקרא להם 'שידור דיגטלי'. שכן זה כולל הן את שידורי הערוצים הממלכתיים,  –טלוויזיה המסורתיים ה

ערוצי כבלים, נטפליקס, פייסבוק, אינסטגרם, ווצאפ ועוד. לכל שידור דיגיטלי מטרה אחרת אך המשותף 

 הילד. לכולם הוא עצם הצפייה במסך ואיכות ההבנות הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות של 

מחקרים של השנים האחרונות מתעמתים עם אלה הקובעים כי צפייה במסך פוגעת בילדים בהתפתחות 

באוניברסיטת אוקספורד שבדק יותר מ  2019קוגניטיבית והתפתחות נפשית בריאותית.  מחקר מינואר 

 דיכאון. ילדים, מצא כי זמן מסך אין לו השפעה על הבריאות הנפשית ונטיות בדידות או  350,000

 565מחקר נוסף שבדק כיצד שינוי בתוכן התוכניות שהילדים צופים משפיע עליהם, כאשר נתנו ל 

משפחות לצפות בתוכניות שכללו תוכן חיובי בלבד, ההורים דיווחו על שינוי התנהגות והשפעה חיובית 

 אטל. על הילד לאורך זמן. המחקר נעשה תחת הפיקוח של המרכז לבריאות הילד בביה"ח בסי

אולם, הצפייה במסך אינה כליל השלמות ובעלת תוצאות חיוביות בלבד, מחקרים מראים כי צפייה 

מרובה, ללא הכוונה בגיל צעיר אכן משפיעה על התנהגות אלימה, פסיביות והישגים לימודיים נמוכים. 

חיוביים ולנסות כדי לפעול בעולם של מסכים עלינו להבין כיצד להתמודד אתם, לשלוט על המסך לצרכים 

 להשפיע על ילדינו לחיות נכון גם עם הטלוויזיה, המסכים והטכנולוגיה. 
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 ילדים ויכולת הבנת תוכן דיגיטלי 

נקודת המוצא היא כי התוכן המשודר הדיגיטלי הוא שילוב של תוכן ושל מאפיינים צורניים. הילד מפעיל 

 סכמות חשיבה המתפתחות עם הזמן.

הצורניים ואת הדמויות הוא מפרש על סמך המאפיינים החיצוניים שלהם, מפני  הפעוט נמשך למאפיינים

שההבנה שלו היא של ה'כאן ועכשיו' ואין לו יכולת של רפלקציה רגשית. ככל שהילד מתבגר הוא מסוגל 

להבין את העלילה, מסוגל להבחין מה דמיוני ומה משקף את המציאות ומזדהה עם הדמויות על סמך 

 ם. ככל שהוא מתבגר גם על סמך יכולת השיפוט המוסרית.ההתנהגות שלה

 

 לפי הגיל: הבנת המשמעות

הילד מאמין שהטלוויזיה היא מציאות. הוא אינו מבדיל בין המציאות לבין מה שרואה  :3 – 0בגיל 

 בתשדיר הדיגיטלי, הוא נמשך לתוכן הנצפה במסך כל עוד העלילה פשוטה ולא מורכבת מדי.

מפתח את יכולת ההבחנה בין מציאות לייצוגה הטלוויזיוני, בתחילה הוא מבחין בין הילד  :6 – 3גיל 

שידורי חדשות לשאר הז'אנרים ובהמשך גם בין הז'אנרים עצמם, על ידי מאפיינים צורניים, כגון: הבחנה 

בין סרט מצויר לעלילה עם דמויות שחקנים. הוא מתחיל להבין עלילה פשוטה ולא מורכבת אך ישתעמם 

 מידה והמסר פשוט מדי ליכולת ההבנה שלו.ב

הילד מפתח סכמות ברורות יותר המאפשרות לו הבנה על מידת המציאות מול הפנטזיה. זה  :10 – 6מגיל 

–חדשות, מה דמוי מציאות –נובע גם מתוך הניסיון וגם מתוך ניסיון חיים. הילד מבין מה מציאותי 

סרטים מצוירים. הוא יבין מסר שהוא ברור –נטזיה תשדירים בעלי עלילה ומסר עם שחקנים, ומה פ

 ומתכתב עם העלילה וימשך למסך כל עוד הצפייה גורמת לו לסקרנות ולעניין. 

 

 צפייה כלמידה אקטיבית ומועילה

על מנת שהצפייה במסך תהיה אקטיבית ומועילה, עלינו ההורים והמחנכים לתווך לילד את הצפייה, לנהל 

 המסר או על המידע שמוקרן. כיצד זה נעשה בפועל.שיחה על העלילה או על 

: לשיחה משותפת בעקבות צפייה בתוכן הדיגיטלי יש כמה יתרונות לפיתוח השפה והבנת  4 – 0מגיל 

 המתרחש של הפעוט:

 נתינת שם. תרגול חוזר של שמות לחפצים ולדמויות. -שיום

 ות בצפייה על ידי שאילת שאלות.כיוון תשומת הלב של הפעוט לתוכן והפגנת מעורב -הצגת שאלות
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 חזרה על תגובת הפעוט ומתן תשובות לשאלותיו. -מתן תגובה

 תיאור המתרחש בתוכן על ידי מונולוג של ההורה או המחנך. -הצגת תיאור

 ומעלה, השיחה תוסיף יתרונות של יידע והתנהגות: 5מגיל 

ש כאשר ההורה מוסיף או מעשיר את בעקבות חשיפת הילד לעולם תוכן חד שיחה עם אוריינטציה למידע

 הידע שנלמד.

כאשר ההורה מתייחס להתנהגויות שנצפו בהקשר של רצוי ולא רצוי  שיחה עם אוריינטציה להתנהגות

 יומית של הילד-בהתאם למציאות היום

 

 צפייה עם הורה או מחנך לעומת צפייה אישית

הורה או מחנך לעומת ההבנה וההנאה  נמצא כי יש הבדל בהבנה ובהנאה של הילד כאשר הוא צופה עם

 כשהוא צופה לבד. מחקר של סלומון מצא שני הבדלים חשובים:

מעורבות ההורה בזמן הצפייה מגבירה את הלמידה וההבנה וההנאה של הילד, מפני שההורה  הבנה והנאה:

 עוזר לילד להבין ולהסיק מסקנות, מבהיר ומסביר את התוכן.

הורה היא בעלת ערך חשוב שכן כך הצפייה נתפסת על ידי הילד כחשובה, נוכחות ה בעלת ערך וריכוז:

 גורמת לריכוז ולצפייה אקטיבית.

: כמו כן גילו כי ככל שהתוכן מעניין יותר, מורכב יחסית ונתפס בעניי הילד כחשוב, הוא מאמץ מנטאלי

 משקיע מאמץ מנטאלי בהבנתו ומתפתח קוגניטיבית.

הבנה מנטאלית לתוכניות משודרות? ככל שהתוכן מעניין אותו ונחשב לסיכום, עד כמה הילד משקיע ב

כחשוב בעיניו. עידוד הורים ומחנכים להבנת התוכן והמשמעות תגרום לילד להשקיע יותר מאמץ מנטאלי 

מוחי וגורם להתפתחות קוגניטיבית משמעותית -להבנה. תיווך הורים ומחנכים יוצר הנעה למאמץ מנטאלי

 בו הילד צריך להשקיע יותר מאמץ להבנה ולכן עידוד ההורים והמחנכים חשוב יותר. במיוחד בגיל צעיר

 

 הגישה המגוננת והגישה הפרשנית לגבי ילדים והשידור הדיגיטלי

יש את הגישה המגוננת שטוענת שיש להגן על הילדים מהמסך ולהרחיקם ממנה עד כמה שאפשר. הטענות 

ם הדיגיטליים יש השפעה שלילית על הצופים, החל מצפיה העיקריות מתבססות על ההנחה כי לשידורי

פאסיבית המרחיקה אותם מפעילות אקטיבית וחברתית. ילדים אינם מבינים ולכן הם קהל נוח להשפעה, 

צפייה של שעות ארוכות ביום פוגעת בהתפתחות המוח, ביכולת השינה ובהתפתחות הקוגניטיבית. על פי 
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הטלוויזיה או השידור הדיגיטלי משפיע על הבנת המציאות של הילד,  ניל פוסטמן בספרו "תום הילדות"

בונה אצלו סכמות התנהגות שאינן מתכתבות עם המציאות בחיים וגורמות להעלאת האלימות והפאסיביות 

 של הילד המתבגר. 

הגישה המפרשת שטבע החוקר בקינגהם, היא ליברלית יותר וטוענת כי עלינו להבין שהילד מבין את 

נים בצורה אחרת ושונה מהמבוגרים. וכי ישנם גורמים נוספים המשפיעים על התפתחותם התכ

הקוגניטיבית וההתנהגותית של הילדים, כגון: המשפחה, רקע חברתי, רקע סוציואקונומי, התנסות 

 חברתית, יכולת הכלה של ההורים לרגשות ועוד.

זיה על הילדים. הרוב לא מושפע לדעת בקינגהם דיווחי התקשורת מוגזמים לגבי השפעת הטלווי

 תרבותית של הילד. -בעקבותיה. יש לבחון גם את סביבתו החברתית

שתי הגישות מסכימות כי השידורים הדיגיטלים הם מקור למסרים ומהווים מקור נכבד בהבניית המציאות, 

גתית שזה תהליך בהפנמה של תרבות, ערכים, תפיסות עולם וציפיות. על ילדים ההשפעה היא הדר

ומצטברת ולכן עלינו לתווך לילדים את הצפייה לצפייה אקטיבית בונה, ללא אלימות ובעלת מסרים 

 התואמים את התרבות שלנו והערכים שלנו.

הגישה המגוננת טוענת כי השפעות הטלוויזיה והשידורים הדיגיטלים משפיעים לרעה על הלימודים בבית 

הזמן שאמור להיות מוקדש להכנת שיעורים, קריאה שעות וגוזל את -הספר. זמן המסך הופך לרב

ומיומנויות הדרושות ללמידה. אף יותר מזה, אופן עיבוד המידע במוח מושפע מכך שהצפייה מעודדת 

פאסיביות מחשבתית. מאחר והשידורים הדיגיטליים נשענים על סיפוקים קצרי טווח, יוצרים גישה 

 שלילית ללימודים הנשענים על טווח ארוך.

ל, השידורים הדיגיטליים גם מעוררים סקרנות ורכישת ידע נוסף ואפשר לגייס אותם ללמידה אב

משלימה, בגישה הפרשנית. במחקר על תוכנית הטלוויזיה "רחוב סומסום" נמצא מתאם חיובי בין צפייה 

שר בתוכנית ילדים מותאמת גיל ושפה לאוצר מילים מפותח, כמו כן נוצרה גישה חיובית ללימודים. אפ

לומר שהתוכנית הייתה כמו "ספר מדבר" שמילאה תפקיד חיובי בהתפתחות הילד לצד תיווך ההורים 

 והשפעתה היא לטווח ארוך. 

 

 השפעת גוגל ורשתות החברתיות על ילדים

אפל, גוגל, אמזון התכנסו המנכ"לים של ארבעת חברות הענק של הרשות החברתיות :  2020ביולי 

רס האמריקאי. מעבר לטענות על מונופול, יש לחברות אלה השפעה על הבניית ופייסבוק, לשימוע בקונג

דעות ואמונות של מיליוני אנשים בעולם עד כדי השפעה פוליטית וחברתית. אחת הדרכים להשפעה היא 

האלגוריתמים שמנתחים את ההעדפות של האנשים ומראים להם מה שהם רוצים ומצד שני, הם מסתירים 

ך האדם ומקבל מידע סלקטיבי על המציאות ולא את כל התמונה המלאה. אפשר לומר מהם מידע אחר. כ
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שהילד היום חשוף להבניית מציאות הבנויה על חשיפה לצריכה שמתאימה לחברות המפרסמות יותר 

 מהבניה של מערכת אמונות תרבותית השייכת להוריו, למשפחתו ולחברה בה נולד. 

 

 לילדים איזה תוכן דיגיטלי נבחר להראות 

עיבוד התוכן והמסר של התוכנית הדיגיטלית תלויה במורכבות שלה. לילדים צעירים חשוב שתהיה הצגה 

ברורה של התוכן החינוכי, רמזים מקדמים שיועילו לחילוצו, מבנה עלילתי ברור וקל שמתאים למסר 

 החינוכי, מאפיינים צורניים פשוטים ואוצר מילים פשוט וברור. 

 להלן ההמלצות 

 תוכן המניע למאמץ מנטאלי להבנתו.. 1

 . עלילה שאינה מורכבות מדי על מנת להפנות משאבים למסר החינוכי.2

 . מורכבות המסר החינוכי ברור ופשוט.3

 . שילוב יעיל בין העלילה והמסר החינוכי.4

 . עידוד הילד לגלות עניין בתוכן דרך מעורבות הורים ומחנכים.5

 לסיכום

יגיטליים הם חלק מחיינו. רק אם נדע לגייס אותם לצמיחה והתפתחות נכונה של המסך והשידורים הד

הילד נוכל להפיק מהם את הטוב. עלינו לחנך את הילד מתחילת חייו ליכולת צפייה ביקורתית, לצפייה 

מפתחת ולתת לו כלים לעמידה מול ההתמכרות למסך. נוכל לעשות זאת על ידי תיווך של ההורים וגם 

אולי נשפיע  –חינוך. אם נדע לגייס את היכולות הדיגיטליות לצפייה אקטיבית מחנכת ומעצימה במוסדות ה

 גם לטווח ארוך לצמיחה של ילדים השולטים במסך ולא מכורים להם. 

התפרצות הקורונה הביאה את המסך להיות גם התחליף למפגש במוסד בחינוכי כבר מגן הילדים. נוצר 

כת והילדים למצבים אלו. שידורים דיגיטליים צריכים להיכנס לגן הילדים הצורך להכין את הגננת המחנ

על ידי תיווך הגננת ומתן כלים לצפייה אקטיבית נכונה בתוך הגן שישפיע על החלופה בזמן סגר. המטרה 

 היא לטפח צופה בררן, פעיל וביקורתי.
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 .ב6

 על מוסיקה ופיתוח חשיבה יצירתית

 כיצד נתפסת המוסיקה במוח

סיקה בנויה ממספר מרכיבים: מלודיה, מקצב, מפעם, הרמוניה, גוון , גובה צליל. במחקרים על מו

-cortexהתנהלות המוח נמצא, כי המוח מעבד כל מרכיב במוסיקה במקום אחר במוח, למשל: ריתמוס 

rhythm- פעמה -בצד השמאלי, קצבbeats – ח בצד הימני. החלק האודיטורי נמצא באונה הימנית של המו

והוא מסוגל לשמוע ולהרכיב מכלל החלקים במוח את המוסיקה בשלמותה. המוסיקה מפתחת את 

הסינופסים המקשרים בין הניורונים ומכשירה את המוח האנושי להתמודדות עם מצבים משתנים ולא 

 צפויים. 

ם נעימים המוסיקה משפיעה כבר בינקות, נמצא שתינוקות מקשיבים לצלילים ומגיבים להקשות או לצלילי

בחיוך ובניסיון להניע את ידיהם, רגליהם וראשיהם. ומאידך הם מתכווצים ובוכים לשמיעת צלילים 

 צורמים.

 

 ממשקים באינטליגנציה המוסיקלית

 האינטליגנציה המוסיקלית מחוללת מערכות גירויים שונים ומשיקה לאינטליגנציות אחרות, כגון:

 לית תורם ליצירת סקרנות לוגית ולמציאת מערך ברור ומובן. מתמטית: המבנה הלוגי של היצירה המוסיק

רגשית: יש בכוחה של היצירה המוסיקלית לעורר רגשות של מלנכוליה או של שימחה, זיכרון של רגעי 

 יופי ואינטימיות. 

 תפיסת המרחב: היצירה המוסיקלית תורמת לתחושת הקצב בגוף. 

 ות וכתמונות בדמיונות המאזין. אמנות היצירה: המוסיקה יכולה להצטייר כמרא

 תוך אישית: שמיעת מוסיקה הרמונית גורמת לאדם לעשות סדר ברגשותיו ובתפיסתו.

 

 על שיר משחק

בעל טקסט פשוט ומלודיה פשוטה. הטקסט והמלודיה חוזרים על עצמם במהלך שיר 'שיר משחק' הוא 

שירי משחק מחייבים תיאום של קצב, השיר וכוללים לרוב תנועות חוזרות ונשנות, ולעתים גם ריקוד. 

 תנועה וזיכרון שפתי.

 ארבעה מרכיבים לשיר משחק

ההאזנה למוסיקה יוצרת פעילות עצבית במוח בשתי האונות וגם משפיעה על מערכת  – חוויה מוסיקלית

הלימפה הקשורה לרגש. לכן מרכיב זה  מכונה 'חוויה מוסיקלית' מאחר שנוצרת חוויה רגשית 

 בזמן ההאזנה למוסיקה. וקוגניטיבית
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שיר משחק המובע על ידי שירה של מילים ומשפטים. ניתן להגדיר זאת כ'שפה מושרת'  –שירה ושפה 

 לכן באים כמרכיב אחד.

שיר משחק מורכב משירה ומתנועות של האצבעות או של כל הגוף. השיר יוצר אינטראקציה  –משחק 

אחרים. שירי המשחק יוצרים פעילות חברתית הנחשבת חברתית בין הילד ומבוגר או בין הילד לילדים 

 למשחק אצל הילדים. 

 

שיר משחק המובע על ידי שירה ותנועה. אצל תינוקות בשנתם הראשונה, השיר מלווה בתנועות  –תנועה 

פשוטות. בקרב ילדים בגיל חמש עד שבע השיר מלווה בתנועות מורכבות יותר. התנועות בשירים אלא 

למקצבים המופיעים בלחן של השיר, או תנועות המתארות את תוכן השיר, כגון: כפות  מאורגנות בהתאם

הידיים מתנועעות למעלה ולמטה ומסמלות כנפיים של פרפר, תנועות של מחוות גוף, הקשות על הגוף, 

 ועוד 

 

 שירי משחק למטרה לימודית

ידי המבוגרים במטרה להקנות השירים נכתבים על ים על ידי מבוגרים בשביל ילדים: שירים אלה נכתב

מבני נכללים בהם אוצר מילים ודקדוק המאפשרים הבנה פעילה ושימוש הולם בשפה ולילדים ידע שפתי, ו

 הבנה של יחסים  )לקרוא לדברים בשמות. לזהות 'פרה', או 'שולחן'(, מיון ושיוםחשיבה בסיסיים: 

-, גבוהארוך-לאט קצר-)מהר הפכיםשמאל(, -אחרי, ימין-קטן, לפני-לא שווה, גדול-שונה, שווה-)דומה

לאחור(. הלימוד -שמאל, קדימה-, צדי הגוף, ימיןלמטה-)למעלה התמצאות במרחב סגור(, -נמוך, פתוח

נעשה על פי עקרון ה'תיווך'. התיווך נעשה בעיקר בזמן פעילות יומיומית בשעה שהמבוגר מנצל לימוד זה 

 יבנה הילד את כל הידע שלו בהמשך חייו . לבניית חשיבה ומיומנויות בסיסיים שעליהם

 

 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 

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

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

 בדרכים חדשות לעומתו האחר לא יאתר את הקשר ביניהם. –

  חשיבה יצירתיתהזדמנות ל

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

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

 והרגשי. מצב זה יוצר הזדמנויות לחשיבה יצירתית הגדלות ומתרחבות ככל שנעסוק יותר ויותר במוסיקה.
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 מסקנות:

לימוד מוסיקה בגן בליווי שירי ה השפעה ברורה ועמוקה על המוח מהאספקט הביולוגי והנירולוגי. למוסיק

 .חשיבה יצירתיתוזרת בפיתוח ע ת והתרבותית. כן, הרגשיתהקוגניטיבי היכולתמשפיע על משחק 

 

 הקשר בין החוויה המוסיקלית למשחק אצל ילדים

משמשים את הילדים לאימון של מיומנויות ויכולות בדומה למשחקי הילדות, גם המשחקים המוסיקליים 

עולמם הרגשי. מה שנוסף לביטוי ו מוח, ליצירת אינטראקציות חברתיותהקשורות למערכת התנועה וה

וייחודי במשחק המוסיקלי הוא פיתוח היכולת והתיאום בין מערכת השמיעה לבין המערכת המוטורית. 

חייבת להיות מותאמת לביטוי המוסיקלי. למשל: למחוא  המוסיקה יוצרת מצב  שבו התגובה המוטורית

 כפיים או להקיש במדויק לפי מקצב המנגינה, לשיר את המלודיה או לנוע בהתאם למבנה המלודי. ליווי

שיר במחיאות כפיים יכול לשמש לאימון ולתרגול מוטורי קוגניטיבי אצל ילדים. נמצא כי בטריטוריות 

ה שימוש נרחב במשחקים ובשירי משחק. במחקר שבחן את ההשפעות שבהן הילדים הם שקובעים, נעש

ד נמצא -קוגניטיביות אצל סטודנטים וילדים בכיתות ג-של שירי מחיאות כפיים על ביצוע מטלות מוטוריות

של המוח, וכי השימוש בשירי משחק משפרים את מיומנות  כי יש השפעה על מהירות התפיסה והתגובה

 (. 2009הכתיבה שלהם )סולקין, 

 

 התנהגות יצירתית בקרב ילדים 

ילדים מבטאים ומפתחים את היצירתיות שלהם בכמה תחומים הנחשבים לאמנות. נמצא כי להתנהגות 

היצירתית של ילדים יש מבנה מוגדר. שנות הילדות של הגן מוגדרות כ'תור הזהב' של האמנות, כל ילד 

ר, בנייה בקוביות ועצמים, המצאת שירים וסיפורים שופע יצירה היוצאת מדמיונו הכוללת שרבוטים וציו

שנערך באוניברסיטת   ZEROלעצמו. אך הדבר הולך ונעלם בגיל בית הספר היסודי. החוקרים בפרויקט 

כי בשנות חייו הראשונות של הילד, הוא  מצאוהארוורד ואשר בירר את הבסיס התיאורטי של האמנות. 

רות באמצעות חושיו, אך הבנה זו היא הבנה מוגבלת של העולם. פוגש את העולם ולומד להכיר אותו ישי

בגיל שבין שנתיים לשבע שנים חלה המהפכה ראשונה אצל הילד כאשר הוא מתחיל להכיר את הסמלים 

השונים של תרבותו ומתחיל להשתמש בהם. כעבור שנים הילד עובר עוד מהפך ונוטה יותר ויותר להתנהג 

מגבילים את ציורם להעתק נאמן למציאות שהם רואים. בשלב זה האמנות כמקובל, הילדים בשנים אלו 

מידלדלת מאוד,  אולם זהו נדבך חשוב בהתפתחות ואף נחשב ל'ראש החץ' שבו נרכשים הכללים 

והחוקים. בתקופה זו הילדים משפרים את יכולתם להבין יצירות של אחרים, לשכלל מיומנויות, לחדד את 

בגרות הילד מפתח כאילו מחדש את חוש האמנות ופה מתגלים האמנים, אלא הטעם וההבנה. בשנות ההת

המוצאים את הביטוי האמנותי מחדש ומשתמשים בכל המיומנויות והתובנות מגיל הינקות ועד עתה 

 Uכאשר החלק התחתון באות  Uומוציאים אותו לפועל באמנות. החוקרים קוראים לתהליך זה עקומת 
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(. מתוך פרשנות לתוצאות מחקר זה עולה כי השנים הראשונות  ,1982Gardnerשייך לגיל בית הספר )

של הילד הן קריטיות לביסוס האמנות שתצא מתוך הילד כאשר יגדל. בשנים אלא אנו יכולים לזרוע את 

היצירתיות על ידי פיתוח כשרים ומיומנויות אשר יניבו בהתבגרותו את האמן שבו, והמיומנויות שרכש 

 אפשרו לו להתפתח כאדם יצירתי. בגיל הילדות י

 סיכום:

בעולם שבו אנו חיים היום, עולם של שינויים מהירים, אנו צריכים לפתח ילדים המסוגלים להשתמש 

 יבעל יםלמבוגר ושיתפתח יםבדמיון ובכושר ההמצאה כדי להתמודד עם אתגרים כשיגיעו אליהם. ילד

וי, להשתמש בלמידה בדרכים אחרות, להתנסות להתמודד עם הבלתי צפ ומחשבה פתוחה ויצירתית יוכל

במושגים חדשים, לחשוב בצורה גמישה, לעבוד עם אנשים בני תרבות ודתות אחרות, לבחון מחדש 

 ערכים ושיטות עבודה. 

עיסוק במוסיקה ובשירי משחק יכולים להיות מקפצה לעולם האמנות והיצירה, להוות אבן דרך בפיתוח 

דים שיגדלו להיות אנשים יצירתיים יותר, בעלי יכולת לתרום לחברה ולבנות חשיבה יצירתית ולהצמיח יל

 חיים בעלי משמעות ומספקים.
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