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ַסאְנס    -ָקִמיל ֵסן
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1835-1921
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(1835-1921)ַסאְנס -ָקִמיל ֵסן

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint-Saens-1846.jpg

דּותֹו  יַלְּ 11ִגיל -בְּ

ִגיל ִגיל45בְּ 84בְּ

ן ַכָמה ָהָיה ַהַמְלִחין ְבֵעת ַהְלָחָנָתה . 1886-ַקְרָנַבל ַהַחיֹות ֻהְלַחן בְ  בֶּ

ל ַהְיִציָרה ? שֶּ

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint-Saens-1846.jpg


ל ַהְיצִ  ?ַמדּועַ , יָרהְבֵאיזֶּה ַבַעל ַחיִים ֲהיִיתֶּם בֹוֲחִרים ַלְפִתיָחה שֶּ



לֶּךְ  לּו ָהיִיִתי מֶּ
מֹשֶּה וִילְֶּנְסִקי:ַאְנָדה ָעִמיר   ַלַחן:ִמִלים

ַאְלבְֶּרְשֵטיןַחָוה : ִבצּועַ 

לֶּךְ  לְֶּך ַהַחיֹות, לּו ָהִייִתי מֶּ ,מֶּ

.  ְמַצוֶּה ָהִייִתי ְבָשלֹום ִלְחיֹות

,  ַלָנֵמר ְוַגם ַלדֹב

,  לֹא ִלְטרֹף, לֹא ִלְשנֹא

ָלַאְרָנב ְוַגם ַלקֹוף  

.  אֶּת ֻכָלם לֱֶּאהֹב, אֶּת ֻכָלם

https://www.youtube.com/watch?v=zzcjp-5pv7M

לֶּךְ  לֶּךְ , לּו ָהִייִתי מֶּ ם  ָהעֹולָ מֶּ

.  םְמַצוֶּה ָהִייִתי ָשלֹום ֵבין ֻכלָ 

,ָשלֹום ֵבין ֻכָלם, ָשלֹום

לֶּךְ  לְֶּך ָהעֹולָ , לּו ָהִייִתי מֶּ .  םמֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=zzcjp-5pv7M


ל ַאְרֵיה ְמתָֹארֹות ְבִציּוִרים ֵאלֶּה ?ֵאילּו ְתכּונֹות שֶּ

הְשָאגָ 

ֲהִליָכה



ל  ?"ֵיהָהַארְ "ֵהיָכן ִנְמָצא ַהְצִליל ָהָארְֹך ְביֹוֵתר ַבַמְנִגיָנה שֶּ

ת בַ  ר ֵבין ַהָתִוים ְלֵבין ַהקֶּשֶּ ?ִציּורָמה ַהקֶּשֶּ



?ֵאילּו ְכֵלי ְנִגיָנה ְמָתֲאִרים אֶּת ַשֲאַגת ָהַאְרֵיה

לֹו ?ֵאילּו ְכֵלי ְנִגיָנה ְמָתֲאִרים אֶּת ַהֲהִליָכה שֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

1:59-3:16

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


?ָמה ְמֻשָתף ַלֲהִליכֹות ְוַלְשָאגֹות



ל ַהָמבֹוא ַבְיִציָרה .  ִסיַמן ַהְשֵאָלה ְמַציֵן אֶּת ְמקֹומֹו שֶּ

?ָמה ִמְתַרֵחש ָשם

?



ל ָהַאְרֵיה ָמבֹוא ּוְצִעיָדה שֶּ

ְלֵקי ִרשּום  .  1 ל חֶּ ִסדּור שֶּ

.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

ְלֵקי ִרשּום .ִלְפֵניכֶּם חֶּ

.  ַהֲאִזינּו ַלמּוִסיָקה ְוַסְדרּו אֹוָתם ַעל ִפי ָהרֶּצֶּף.  1

ַטע ְוכִ , ִשימּו ֵלב ַלֵחץ !וּונֹוַהַמְראֶּה אֶּת ַהְתָחַלת ַהקֶּ

ְלֵקי ָהִרשּום ְוַהִציגּו.2 ָחד ֵמחֶּ ַבֲחרּו אֶּ

.אֹותֹו ִבְתנּוָעה



ַטע ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום ַהֲאִזינּו ַלקֶּ

א

'א

ב

הְפִתיחָ 

ִסיּום



?וַמדּועַ ,ֵאיזֶּה ַבַעל ַחיִים מֹוִפיַע ַאֲחֵרי ָהַאְרֵיה ְבַקְרָנַבל ַהַחיֹות

ִפיל

ְנגּורּו קֶּ

ַתְרְנגֹולֹות ְוַתְרְנגֹוִלים



ל ְדמּות ַאְרֵיה ִבירּוָשַלִים, ְפָסִלים שֶּ

לַנסּו ְלַהְתִאים ֵשם ְלָכל פֶּ  :סֶּ

ְבָרכֹות•

ְכמֹו ַצֲעצּועַ •

ִקְרָקס ָבִעיר  •

ָנִסיְך ַאְרֵמִני•



ֵאיזֶּה ִרשּום ְמָתֵאר אֶּת ְקִריַאת ַהַתְרְנגֹולֹות  

?ִקְרקּור ַהַתְרְנגֹולאֶּת-ְוֵאיזֶּה ִרשּום 



ַדְמְינּו ָמה ֵתֵאר ַהַמְלִחין ַבְמקֹומֹות  

מֹוִפיַע ָבהֶּם ִסיַמן ַהְשֵאָלה .שֶּ

                   ?

א

ב

'א ?

?



ַטע ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום ַהֲאזִינּו ַלקֶּ

א

ב

'א

ַתְרנְגֹולֹות  

וְַתְרנְגֹוִלים



?  ֵאילּו ֵכִלים ַמְשִמיִעים אֶּת ִקְרקּור ַהַתְרְנגֹולֹות

?ֵאילּו ֵכִלים ַמְשִמיִעים אֶּת ְקִריַאת ַהַתְרְנגֹול

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

04:27-03:44

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ַתְרְנגֹולֹות ְוַתְרְנגֹוִלים

ִאְלתּור קֹוִלי.   2

.  ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות

,  "ַתְרְנגֹוִלים ְוַתְרְנגֹולֹות"ַאְלְתרּו ְיִציָרה ְבקֹולֹות .1

ְזַרת ָהִרשּום ַהְגָרִפי .ְבעֶּ

.  ַהְשִמיעּו אֹוָתה ִלְפֵני ַהִכָתה.2



ל ַהַצָיר ַפְבלֹו ִפיָקסֹו ?ָמה רֹוִאים ַבִציּוִרים שֶּ

http://orig09.deviantart.net/475a/f/2

007/012/d/f/picasso__s_hen_wit

h_chicks_by_number9design.jpg

•http://www.pablopicasso.org/the-

roaster.jsp#prettyPhoto[image1]/0/

http://orig09.deviantart.net/475a/f/2007/012/d/f/picasso__s_hen_with_chicks_by_number9design.jpg
http://www.pablopicasso.org/the-roaster.jsp#prettyPhoto[image1]/0/


רְלֵתאּוְבֵאילּו ְצִליִלים ִמְשַתֵמש ַהַמְלִחין 

ל ֲחמֹוֵרי ַבר ?אֹו ְקָצִריםֲאֻרִכים: ִריָצה שֶּ



?ָמה ִמְתַרֵחש ְבִסיּום ַהקֶַּטע



ַטע ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום ַהֲאזִינּו ַלקֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

05:44-05:10

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ֲחמֹוֵרי ַבר

ֲעִליֹות ִויִרידֹות ַבקֹול ּוַבְתנּוָעה.  3

.  ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

ת  ָכל ַתְלִמיד ְבתֹורֹו ַמְראֶּה ֲעִליֹו.1

ְמָצעּות ְתנּועֹות ָידַ , ִויִרידֹות .  ִיםְבאֶּ

ַיְלֵדי ַהְקבּוָצה ַמְשִמיִעים  .2

.קֹולֹות ַעל ִפי ַהְתנּועֹות



ְנָבאךְ אק 'ֵמֵאת זָ " ָקאןָקאן"הַ ַהִכירּו אֶּת ַמְנִגיַנת  אֹופֶּ

ְוִשירּו אֹוָתה ִבְמִהירּויֹות שֹונֹות

https://www.youtube.com/watch?v=NQiEGU79rjg

ל  ל יֶּלֶּ " ָקאן-ָקאן"ְצפּו ְבִבצּוַע שֶּ ְנָבאְך ְבִלוּוי שֶּ ד בֶּן ָשלֹוש  ֵמֵאת אֹופֶּ

.ְבַמֲערֶּכֶּת ְכֵלי ַהָקָשה

2:12–3:00

https://www.youtube.com/watch?v=NQiEGU79rjg


ַטע ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום ַהֲאזִינּו ַלקֶּ

א

ב



?יֵאילּו ֵכִלים ְמַנְגִנים אֶּת ַהַמְנִגיָנה ְוֵאיזֶּה ְכִלי אֶּת ַהִלוּו

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

07:50-06:05

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ָצב

ִבצּוַע ִשיר ִבְמִהירּויֹות שֹונֹות.  4

.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

.ַבֲחרּו ִשיר ֻמָכר ְוָאהּוב1.

ִעם ִשנּוִיים , ִשירּו אֹותֹו ַכָמה ְפָעִמים2.

(.ַבְמִהירּות)ַבִמְפָעם 

ַבֲחרּו ֻדְגָמה ַמְצִחיָקה .   3

.ְלַבֵצַע ִלְפֵני ַהִכָתה



ְבִבצּוַע ְיָלִדים, ִרקּוד ַהִפיל

https://www.youtube.com/watch?v=qNAxh90PUAs

11:20–13:30

https://www.youtube.com/watch?v=qNAxh90PUAs


ַהִקישּו אֶּת ַתְבִניֹות ַהִמְקָצב ְוַגלּו  

ֵאיזֹו ַתְבִנית ַשיֶּכֶּת ַלַמְנִגיָנה ְוֵאיזֹו ַלִלוּוי



ל ְכִלי ַהְנִגיָנה ַהְמַבֵצַע אֶּת ַמְנִגיַנת ַהִפיל ?ָמה ְשמֹו שֶּ

?ַמדּוַע ִנְבַחר ְכִלי זֶּה



ַהַוְלסְבקֶּצֶּב –ִפיל 

ִשירּו אֶּת ַהַמְנִגיָנה ְוַהִקישּו אֶּת ַהִלוּוי

א

'א

ב

הְפִתיח  



ִפיל  

ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום

א

ב

'א

הְפִתיח  



ִפיל

רֹוְקִדים ּוְמַלִוים.  5

.  ִהְסַתְדרּו ְבזּוגֹות1.

.  ַאַחד ַהַתְלִמיִדים רֹוֵקד ַעל ִפי ַמְנִגיַנת ַהִפיל2.

.  ַהֵשִני ְמַלוֶּה ִבְמִחיאֹות ַכַפִים אֹו ִבְנִגיָנה

ר ַמְתִחיל ֵחלֶּק ָחָדש3. ,  ַכֲאשֶּ

.ִמְתַחְלִפים ַבַתְפִקיִדים



ְנגּורּו קֶּ

?ת ֵמהֶּןָמה ְמתָֹאר ְבָכל ַאחַ : ַהְשוּו ֵבין ְשֵתי ַהְפסּוִקיֹות ְושֹוֲחחּו

1ְפסּוִקית  2ְפסּוִקית 



ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום

א

''א

'א

ּוֶקנְגּור



ְנגּורּו קֶּ

ִנגּוִדיםַהָצַגת .   6

.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

ָחד ְוַהִציגּו אֹותֹו ִלְפֵני ַהִכָתהִנגּודַבֲחרּו .1 :אֶּ

ֲאֻרִכיםְצִליִלים -ְצִליִלים ְקָצִרים •

(ֵלָגטֹו)ְצִליִלים ְמֻחָבִרים -( ְסָטָקטֹו)ְצִליִלים ְמֻקָטִעים •

ְצִליִלים יֹוְרִדים-ְצִליִלים עֹוִלים •

.הֶָּאָטה-הֶָּאָצה •

םִנגּודַהַתְלִמיִדים ְיַזהּו ֵאיזֶּה .2 .ְבַחְרתֶּ



ְנּגּורּו קֶּ

רֶּט ְמֻצָיר: ָהְרָחָבה סֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=citTohgFNa4

https://www.youtube.com/watch?v=citTohgFNa4


ָדִגים ָבַאְקַוְריּום

מֹוִטיִבים חֹוְזִרים

מֹוִטיִבים ִמְשַתִנים



ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום

א

ב



?"ָדִגים ָבַאְקַוְריּום"ֵאיזֶּה ְכִלי מֹוִסיף גֹון ְצִליל ְמֻיָחד בְ 



ָדִגים ָבַאְקַוְריּום

ְזַרת ַמְנִּגינֹות חֹוְזרֹות ּוִמְשַתנֹות. א7 ֵתיאּור ַאְקוַוְריּום ְבעֶּ

.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות

ֵתאּור  ַהֲאִזינּו ַלמּוִסיָקה ּוַבְצעּו ְתנּועֹות ַהַמְתִאימֹות לְ .1

:ִהְתַיֲחסּו ַבְתנּועֹות לְ . ַהַחִיים ְבַאְקַוְריּום

ַתְבִניֹות ֵמלֹוִדיֹות ַהחֹוְזרֹות ְבצּוָרה ְמֻדיֶּקֶּת  •

ְקוְֶּנָצה • (י גַֹבהֲחָזָרה ְמֻדיֶּקֶּת ְבִשנּו)ַתְבִניֹות ֵמלֹוִדיֹות ְבסֶּ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות• .ַתְבִניֹות ֵמלֹוִדיֹות שֶּ

.ַהִציגּו אֶּת ַהַתְבִניֹות ִלְפֵני ַהִכָתה.  2



.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות

:ַהֲאִזינּו ַלמּוִסיָקה ּוַבְצעּו ְתנּועֹות ַהַמְתִאימֹות לְ .1

ָדִגים ַהשֹוִחים ַבַמִים•

יֹוְרִדים ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה• ַגְרְגֵרי אֹכֶּל שֶּ

.בּועֹות ֲאִויר ָהעֹולֹות ִמְלַמָטה ְכַלֵפי ַמְעָלה•

ָלכֶּם  .2 ַהִציגּו אֶּת ַהַחִיים ְבַאְקַוְריּום שֶּ

.ִלְפֵני ַהִכָתה

ָדִגים ָבַאְקַוְריּום

ַהְמָחַזת ַהַחִיים ְבַאְקַוְריּום . ב7



ָדִגים ָבַאְקַוְריּום

רֶּט ְמֻצָיר סֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=HkCPvLEGYcU

https://www.youtube.com/watch?v=HkCPvLEGYcU


ִשיר  

ַהֲחמֹור ַהָקָטן

https://www.youtube.com/watch?v=-YEotNAB5PE

https://www.youtube.com/watch?v=-YEotNAB5PE


ַבֲעֵלי ָאְזַנִים ֲאֻרכֹות

?ָמה שֹונֶּהָמה ְמשּוָתף ָלהֶּם ּו? ָמה ִנַתן ְלַזהֹות ִבְשֵני ַהמֹוִטיִבים



ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום



ַבֲעֵלי ָאְזַנִים ֲאֻרכֹות

ִשנּויִים ְקַטִנים ְבמֹוִטיִבים ְקָצִרים.  8

אֶּ  ת  ִהְסַתְדרּו ְבזּוגֹות ְושֹוֲחחּו ַעל ַבֲעֵלי ַחִיים שֶּ

ם ַמִכיִרים ֵהיֵטב .קֹוָלם ַאתֶּ

.ַבֲחרּו ַבַעל ַחִיים אֶָּחד.1

ל ַבַעל ַהַחִיי.2 ְמָצעּות ַהקֹולֹות שֶּ םשֹוֲחחּו ְבאֶּ

ְבַחְרתֶּם .שֶּ

ְתנּו ְלַתְלִמיֵדי ַהִכָתה ְלַזהֹות אֶּת  .3

ֵתַאְרתֶּם .ַבַעל ַהַחִיים שֶּ



ר ֵבין ַהָתוִוים ?ּוִקָיהָהִריּׁשּום ּוְתמּוַנת ִציפֹור ַהק, ָמה ַהקֶּשֶּ

http://www.birdguides.com/media/large/00093000/00093415.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=jhX6bhLa26Q

https://www.youtube.com/watch?v=jhX6bhLa26Q


ֵאֵצא ִלי אֶּל ַהַיַער

ִלְראֹות אֶּת ַהקּוִקית

ַוַיַען קֹול ִמַיַער

ֵהן זֹוִהי ַהקּוִקית

,קּו קּו, קּו קּו

.ֵהן זֹוִהי ַהקּוִקית

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1772

ִשיר ַהקּוִקָיה
ְוַלַחן ֲעָמִמי( ְבָצְרָפִתית)ִמִלים 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1772


ל ַהקּוִקָיה ֵאיזֶּה ְכִלי ַמְשִמיַע אֶּת קֹוָלה שֶּ

?ְוֵאיזֶּה ְכִלי ַמְשִמיַע אֶּת ַהֲהִליָכה ַבַיַער



קּוִקָיה ַבַיַער

ִרשּום ְמֻשָתף-ַהְפָתעֹות ַבמּוִסיָקה .  9

.ִהְסַתְדרּו ְבזּוגֹות

ָחד ִמְבֵני ַהְשַנִים ִעָפרֹון  ְלָכל זּוג ַדף ְנָיר ּוְלָכל אֶּ

.ְבצֶַּבע שֹונֶּה

ּוִמי ַהְחִליטּו ִמי ְיַצֵיר אֶּת ְצִליֵלי ַהְפַסְנֵתר1.

.אֶּת ְצִליֵלי ַהְקַלְרִנית

ַהֲאִזינּו ַלמּוִסיָקה ְוַצְירּו  2.

.ִרשּום ְמֻשָתף

.ַהִציגּו ְוַהְסִבירּו אֶּת ָהִרשּום3.



ֵהָלה ַעִליָזה"ַהִשיר  "ַמקְּ
ש:ֵלָאה נָאֹור      ַלַחן:ִמִלים נּוִרית ִהירְּ

https://www.youtube.com/watch?v=c36nV6BLp5o

https://www.youtube.com/watch?v=ZKmJhSysnwE

בֶָּחֵצר ַעל רֹאש ַהְברֹוש שֶּ

,ִשְמָחה ַוֲהֻמָלה

ָשם ָכל ַהִצפֹוִרים ָבִעיר

.ֵהִקימּו ַמְקֵהָלה

ָהעְֶּפרֹוִנית ַהסֹוָלִנית

,ִנְקָתה אֶּת ַהָגרֹון

ָזְקָפה ַמקֹור, ִשְלָבה ָכָנף

.ְוַגם ָפְצָחה ְברֹן

ְשִריק ְשָרק, ִציף ִציף

בּול בּול בּול בּול ִביל ָבל

...ָלה ָלה ָלה

ָשַמע ָאַמר ,ְוָכל ִמי שֶּ

.ָאח ֵאיזֹו ַמְקֵהָלה

ַאְלֵפי ְדרֹוִרים ְועְֶּפרֹוִנים

,ָפְרצּו ִמָיד ְבִשיר

ּוִמקֹולֹות ַהֻבְלבּוִלים

.ִהְתַבְלְבָלה ָהִעיר

...ְשִריק ְשָרק, ִציף ִציף

,"ַדי ָלכֶּם ָלִשיר, אֹוי ַדי ְכָבר"

,ָצַעק ִפְתאֹום ַהְברֹוש

.ְכָבר ְמֻאָחר, ְלכּו ִלישֹן"

".כֹוֵאב ִלי ְכָבר ָהרֹאש

ָהאֹוֵפֵרָטה ַהָיָפה

-לֹא ָבָאה ַעד סֹוָפה

ָמָחר ְיַצְפְצפּו קֹוְנֵצְרט

.ַעל ֵעץ ַהַצְפָצָפה

...ְשִריק ְשָרק, ִציף ִציף

יָרהִפְתאֹום ִהְפִסיק אֶּת ַהשִ 

ָחד ָזִעיר ,ָפשֹוש אֶּ

ִאם ֵאין ִמִלים ְוֵאין ָתִוים

.הּוא לֹא מּוָכן ָלִשיר

,"ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים ִמִלים"

,ָרְגזּו ַהֻבְלבּוִלים

,ַגם ְללֹא ִמִלים, ֲאַנְחנּו"

."נֹוָרא ִמְתַבְלְבִלים

...ְשִריק ְשָרק, ִציף ִציף

ַהְסנּוִניֹות ָכְתבּו ָתִוים

,ַעל חּוט ְוַעל ְגֵדרֹות

ָחד ִלֵמד אֹוָתן ֻתִכי אֶּ

.ִמִלים נֱֶּהָדרֹות

https://www.youtube.com/watch?v=c36nV6BLp5o
https://www.youtube.com/watch?v=ZKmJhSysnwE


ִלְפֵניכֶּם ֻמָכרֹות ָלכֶּם ִבשְ  ?ָמןֵאילּו ִמן ַהִצפֹוִרים שֶּ

?ַהִאם ַאתֶּם ַמִכיִרים ִצפֹוִרים נֹוָספֹות

https://www.youtube.com/watch?v=c36nV6BLp5o

https://www.youtube.com/watch?v=c36nV6BLp5o


ִצפֹוִרים

ל ַהִצפֹור הַ  ?"ַגַאְוָתִנית"ֵאילּו ִרשּוִמים ְמָתֲאִרים אֶּת קֹוָלה שֶּ



ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום

א

'א

ב



ל ַהִצפֹור הַ  ?"ַגַאְוָתנִית"ֵאיזֶּה ְכִלי ְמַבֵצַע אֶּת קֹוָלה שֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

19:06-17:57

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ִצפֹוִרים

ִסיפּור ַעל ִפי ַהּמּוזִיָקה.  10

.  ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

ְפָשִרי ַלִסיפּור 1. .ִריּׁשּוםֵהָעְזרּו בָ –שֹוֲחחּו ַעל ִסיּום אֶּ

ָחד ַעל ִפי ַהּמּוִסיָקה2. ה ָכל אֶּ .ַתְכְננּו ָמה ַיֲעשֶּ

ֱאִזינּו ַלּמּוִסיָקה ְוִהִציגּו אֶּת ַהִסיפּור3. .הֶּ



ָרנִים ַסנְּתְּ פְּ

http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/piano

:ַבֲאָתר זֶּה תּוְכלּו ְלַנֵגן ַבְפַסְנֵתר ַהִויְרטּוָאִלי

http://sites.tzafonet.org.il/music2/httpssitesgooglecomatzafonetorgilmusic2/piano


?ֵאילּו ְכֵלי ְנִגיָנה ִמְסַתְתִרים ִבְתמּונֹות ַהְמֻאָבִנים

https://www.youtube.com/watch?v=vGI-hYVslPU

https://www.youtube.com/watch?v=vGI-hYVslPU


?"ְמֻאָבנִים"ֵאיזֶּה ְכִלי בֹוֵלט ְביֹוֵתר ְבַמְנִגיַנת הַ 

?ַמדּוַע ִנְבַחר ְכִלי זֶּה

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

23:15-22:08

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ְמֻאָבנִים

ָלנּו.   11 רֹוְנדֹו שֶּ

.ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹות

ַטע ַהחֹו.1 פֶּת ְבתֹור ַהקֶּ .ֵזרַהְמִציאּו ַתְבִנית ִמְקָצב ְמֻשתֶּ

(:רֹוְנדֹו)א -ג-א-ב-ַחְברּו ְיִציָרה ַבצּוָרה א.2

ִהְמֵצאתֶּם–ֵחלֶּק א • ַתְבִנית ַהִמְקָצב שֶּ

ָחד ְמַאְלֵתר סֹולֹו–ֵחלֶּק ב • יֶּלֶּד אֶּ

.יֶּלֶּד ַאֵחר ְמַאְלֵתר סֹולֹו–ֵחלֶּק ג •

ָלכֶּם  . 3 ַהְשִמיעּו אֶּת ָהרֹוְנדֹו שֶּ

.ִלְפֵני ַהִכָתה



.  ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ָהִרשּום

?  ָמה ְמַסְמִנים שֹוַשֵני ַהַמִים

א

'א

ב



?"ַבְרבּור"ֵאיזֶּה ְכִלי ַמְשִמיַע אֶּת ַמְנִגיַנת הַ 

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

26:49-23:38

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k


ַהַבְרבּור

ְמקֹומֹות ְמנּוָחה ַבְנִגיָנה.  13

.דְלָכל ְקבּוָצה ְכִלי ֵמלֹוִדי אֶּחָ , ִהְסַתְדרּו ִבְקבּוצֹות

.  ִהְתכֹוְננּו ְלַאְלֵתר ְבסֶּבֶּב1.

ָחד ְמַנֵגן ַמְנִגיָנה ְקָצָרה ִעם ְמנּוָחה2. ָכל אֶּ

.ְבִסיּוָמה

.אֶּת ַהַמְנִגינֹות ִלְפֵני ַהִכָתהַהְשִמיעּו. 3



ַטע הַ  ִתְשְמעּו אֹוָתם ְבקֶּ .ִסיּוםַהְצִביעּו ַעל ַבֲעֵלי ַהַחיִים ְכשֶּ



ַטע ַהִסיּום  ".ִפיָנלֶּה"הַ -ַהֲאזִינּו ַלמּוִסיָקה ְוִעְקבּו ַאַחר ַהֵסדֶּר ְבקֶּ

ל ִרקּוד ַעִלי זַמְנִגיָנה שֶּ

ִסיּום
ְפִתיָחה

ל ִרקּוד ַעִלי זַמְנִגיָנה שֶּ



רֶּט : ַהְרָחָבה "ַקְרָנַבל ַהַחיֹות"ַהסֶּ

3:16–1:59ַאְרֵיה

4:27–3:45ַתְרְנגֹולֹות

5:43–5:10ֲחמֹור ַבר

7:51–6:05ָצב

10:03–8:37ִפיל

ְנגּורּו 11:17–10:30קֶּ

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k

https://www.youtube.com/watch?v=Q8frnMDxtvI

הצגת תאטרון בובות

https://www.youtube.com/watch?v=xY4i2OqUA4k
https://www.youtube.com/watch?v=Q8frnMDxtvI


ְמִשיַמת ִאְלתּור ְבקֹול ּוִבְתנּוָעה: ַהְרָחָבה.   14

רּו  ַתדְּ .ִבְקבּוצֹות ְקַטנֹותִהסְּ

ם ַמִכיִרי.1 ַאתֶּ ,  םשֹוֲחחּו ַעל ַבֲעֵלי ַחִיים נֹוָסִפים שֶּ

ָחד ֵמהֶּם .ּוַבֲחרּו אֶּ

ְבַחְרתֶּם2. ָתֲארּו אֶּת ַבַעל ַהַחִיים שֶּ

.  ְבקֹול ּוִבְתנּוָעה

ָלכֶּם ִלְפֵני ַהִכָתה.  3 .  ַהִציגּו אֶּת ָהִאְלתּור שֶּ


