
פעילויות סביב פיוטים  
ד"בגני החמ

מלכארחל : ליקוט חומרים וארגונם

צביה בר שלום: מצגתעריכת 



הפיוט
"אור הנר"

חודש כסלו

פרדס חנה, תמר : גן חניאהדס : גננת 



בחודש כסלו" אור הנר"בהשראת הפיוט 

למדנו ביחד עם הילדים על האור המיוחד שיש בכל אחד ואחת  

ההורים התבקשו לשתף באור המיוחד שמאפיין את ילדיהם האישיים

.ולכתוב את דבריהם בליווי מילות השיר שנכתבו במעגל

הילדים קישטו את מילות השיר על פי מבנה יצירת מנדלה

במהלך החודש כולו שמחנו לשתף את כל חברי הגן באור המיוחד שהעלו ההורים על הכתב

.הגן נמלא אור

https://gani.piyut.org.il/page/34171?lang=he






:הפיוטים

לימי ההולדת של הבנות בגן" ילדה יולדה לנו"

לימי ההולדת של הבנים בגן" יהי שלום בחילנו"

טל מנשה, נופר: גןמלכארחל : גננת 

https://gani.piyut.org.il/page/34140?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/18883?lang=he


בנם/ ההורים התבקשו לשתף בסיבה לבחירת השם של בתם■

.את הסיפורים המרגשים הקראנו בחגיגת יום ההולדת■

הכינו חברי הגן לילדים החוגגים , כמו כן כחלק מהעיסוק בשם ■

.ת/כרטיסים מעוטרים עם אותיות השם של כל חוגג

ג בריסטול לבן "כמו כן עיטרו החברים את הפיוט אשר הודפס ע■

. והוכנס למסגרת כמזכרת מחגיגת יום ההולדת







הפיוט
"דרור יקרא"

קבלת שבת בזום



מצורפת תמונה נוספת המתארת קבלת שבת בזום בימי הסגר■

"דרור יקרא"בליווי הפיוט ■

הילדים קיבלו מבעוד מועד את כרטיסי ההברות המלוות את שירת הפיוט■

.ה בביתם/איתם פעלנו בליווי האזנה לפיוט ושירתו כל ילד" דרור יקרא"■

https://gani.piyut.org.il/page/18888?lang=he




הפיוט
"סלם"

חודש כסלו

נתניה, דרור : גן לנדוירויטל : גננת 



הסיגדבגן דרור בנתניה חגגו ילדי הגן את חג ■

.בהובלת הורי הגן שהינם יוצאי אתיופיה■

.ההורים הגיעו עם תלבושת מסורתיות וכן מאכלים מסורתיים■

את החגיגה ליוו בנגינה בכלים מסורתיים וכן בריקוד ובשירת הפיוט ■
"סלם"

.הבנות בגן נהנו מקליעת מצמות אתיופיות בשערותיהן■

, א"המפקמופע של ילדי הגן במעמד אסתר חטב -בתמונה הקבוצתית ■
מהעיריהמפקחות הגנים ונציגי מחלקת חינוך 

https://gani.piyut.org.il/page/34242?lang=he








הפיוט
"סלם"

פרדס חנה , אלומות: גליה    גן : גננת 



פ מסורת אתיופיה"שיר כמיהה לירושלים ע-" סלם"בהשראת הפיוט ■

למדו הילדים את המילים בשפת הגעז המופיעות בפיוטים ואת תרגומן ■

ההורים לכתוב  מאחלדבחרנו את המילה שלום אותה ביקשנו . לעברית

הכנו שלט גדול לגן ובו מופיעה המילה שלום בשתי . עבורנו בשפת הגעז

.  השפות

בגן עם תלבושות ובליווי  הסיגדכמו כן חגגנו את חג ■

"סלם" שירת הפיוט 

https://gani.piyut.org.il/page/34242?lang=he






תיאטרון פיוט

חריש, חיטה: ריקי    גן : גננת 



משחקים בהשראת הפיוטים, שרים, ילדי הגן פועלים■

.הן בין כותלי הגן והן בחצר■

בו מציגים " תיאטרון פיוט" הילדים הקימו בחצר הגן ■

.  י הילדים"ושרים את תכני הפיוטים הנבחרים ע





הפיוט
"אלף בית"

מעלה שומרון  , אורנים : חגית    גן : גננת 



אלף בית

.מאת הבן איש חי  מלווה את הלמידה בגן בשגרת היום יום" אלף בית"הפיוט ■

המשמשת את הילדים, ג שמשונית"הפיוט הודפס ע■

.  הלמידה מלווה בשירת הפיוט ובניגונו, בלימוד האותיות במהלך היום בגן■

https://gani.piyut.org.il/page/18896?lang=he




ואודךאלי אתה 

שנהב חמו: גננת ■

חריש , זמיר: גן ■

בהשראת פסוקי תפילת ההלל■

קידמנו בגן שיח על מהות ההודיה  ■

התמקדנו בפסוק■

"אלוקיי וארוממךואודךאלי אתה "■

■https://gani.piyut.org.il/page/18878?lang=he

.עסקנו בחשיבות השימוש במילה תודה■

,ה אמרו למי הם רוצים להודות /כל ילד■

י הילדים"את התודות כתבנו על כרטיסים שעוטרו ע■

.אותם תלינו על לוח התוכן בגן■

.חגגנו מסיבת ראש חודש יחד עם האבות כמסיבת הודיה■





הפיוט
"מן המיצר"

זרגריאןאורנה : גננת 

בנימינה, אורנים : גן 



מן המיצר

זרגריאןאורנה : הגננת ■

בנימינה, אורנים : גן ■

הילדים הוזמנו ללוות בתנועות ולפי הקצב את שירת הפסוק  ■

"ענני במרחב יה-מן המיצר קראתי יה "■

"  מן המיצר" כאשר המעגל הסגור מייצג את המילים , כן הילדים ליוו את שירת הפסוק בריקוד מעגלי-כמו■

".ענני במרחב יה"והמעגל הפתוח את המילים 

https://gani.piyut.org.il/page/18882?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/18882?lang=he








זרגריאןאורנה : הגננת ■

בנימינה, אורנים : גן ■

לכבוד ראש חודש ובהשראת תפילת ההלל■

.הלל והודיה, למדו הילדים את מהות ההלל כתפילת שבח■

במה היו רוצים להתחדש החודשלאמרה הוזמנו /כל ילד■

.כתבנו על פתקים בלוח החודשרוצונותיהםואת ■




