
 מסיבת חנוכה

   

 כללי. 1

חג החנוכה הוא החג שלכבודו נכתב מספר השירים הגדול ביותר מבין כל חגי  

ועל כן כדאי , אופיו של החג מאפשר שילוב של שירה הן בגן והן בבית. ישראל

,  מילים מובנות)להשקיע זמן ומחשבה בבחירה ובלימוד שירים מתאימים לגיל 

ניתן  (. לא במנעד גבוה מדי ואף לא נמוך מדי, מנגינה שניתנת לשירה מדויקת

ציון מקומות  , סיפור גבורה: לבחור שירים שיתייחסו למהות החג ולתוכנו

,  שמן: והתייחסות לסמלים של החג, סמליות האור, סיפורי ניסים, גיאוגרפיים

(. בנושא חנוכה עלון מקווןראו גם )לביבות וסופגניות , סביבון, חנוכייה, כד

העיסוק בשירים אלה יעשיר את החוויה התרבותית ויעמיק את הזיקה למסורת  

 (.שירי חגים –' זמר לך לגיל הרך'אנו ממליצים על השירים המופיעים בחוברת )
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 מומלצת היערכות. א

' זמר לך לגיל הרך'מומלץ להיעזר בחוברת )נכין שירון ובו שירים מסורתיים לחג 

 (.ולהשתמש בביצועים שבתקליטור, שירי חגים –

' זה היה בחנוכה'מאת דתיה בן דור או ' גברת קרש ומר מערוך'נכיר את הסיפור 

 .ונתנסה בהמחזתם, מאת נתן אלתרמן

סרבנד  )או ליצירות המתאימים לחג /נבנה ריקודים ופעילות תנועתית לשירים ו

מאת  ' משחק ילדים'מתוך הסוויטה  הסביבון, בעיבוד דיויד ברוזה מאת הנדל

 .מאת ברהמס ועוד 4' מחול הונגרי מס, ביזה

 .או ליצירות נבחרות/נתנסה בליווי כלי לשירים ו

 .או ליצירות שבחרנו/לשירים ו ביטוי תנועתיניתן 

 .'זה הכול או כלום'מתוך התקליטור 
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 הצעות לביצוע. ב

ים  'הכנת ויטראז, ידי שימוש בצבעי החג-ותרבותית על אווירה חגיגיתניצור 

 .ייצוג סמלים וסממנים של החג והגשת מאכלי חנוכה, ותלייתם על החלונות

 .  כדי שהילדים יוכלו לשבת סמוך להוריהם, נפנה מרחב גדול ככל האפשר לכיסאות

נמשיך עם פעילויות  ', מעוז צור'נשיר את הפיוט , נפתח את המסיבה בברכת הנרות

מודל מומלץ  'נקפיד לשתף את הילדים כפי שמוצג בסרטון )שהכנו עם הילדים 

או בשירה משותפת  /ו, של הורים וילדים ריקוד משותףונסיים ב,  ('למסיבת חנוכה

 (.שירי חגים –' זמר לך לגיל הרך'ראו חוברת )של שירים מסורתיים 
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