
 מסיבת יום המשפחה

  

 כללי. 1

.  החברתית והתרבותית שבה גדל הילד, המשפחה היא הסביבה הפיזית

והיא מסמלת יותר מכול את  , המוזיקה תופסת מקום מרכזי וחשוב בה

נוהגים לחגוג את יום המשפחה בגן בחודש . מורשתה ואת תרבותה

אך רצוי לעסוק כבר מראשית השנה ובמהלכה בנושאים הקשורים  , שבט

ההורים ובני  , בדרך כלל, בחגיגת יום המשפחה משתתפים. ליום הזה

חשוב לבחור בנושא מיוחד בעל משמעות למוזמנים  . משפחה נוספים

 (.הורים או סבים)

 



 היערכות מומלצת. א
  

', החתונה בקהילה שלי', 'קבלת שבת משפחתית': נעסוק בנושא מיוחד כגון

חצר  'הסרטון ' נט-נט בוסת-גנ'ראו באתר )סדנה לבניית כלים מוזיקליים 

  שימוש בחומרים זמינים', יומיים-בניית כלי נגינה מחפצים יום'ו' מוזיקלית

 (.להפקות צליליות

 

 .'נט-נט בוסת-גנ'המוצג באתר ' קבלת שבת'מומלץ לצפות בסרטון 

מוזיקה מעדות   –' גוונים'כדאי להיעזר ברפרטואר המוזיקלי המופיע בערכת 

 .ישראל

 

http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=59afd9d8-c66b-4083-bd3a-7c8c4ba2b4d2&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=86638bf1-b260-402f-b698-2b5dcfb221d4&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=86638bf1-b260-402f-b698-2b5dcfb221d4&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cb109ec1-0b03-48f1-a940-f2eb3380d294&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cb109ec1-0b03-48f1-a940-f2eb3380d294&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cb109ec1-0b03-48f1-a940-f2eb3380d294&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5f613e10-026e-4820-b5b8-528882a20703&lang=HEB


  שירים מבית ההורים'( יחד עם בני המשפחה)שירון לשירה בצוותא נכין  ,' 

   הורים משתפים את  )שירי ילדות , או זמירות מתאימים לנושא/וניגונים     

 (. בשירים שהם אהבו כילדיםהילדים     

  פטר, ונתנסה בהצגת יצירה מוזיקלית כגון קרנבל החיות מאת סן סנסנכיר 

 ,  דירה להשכיר מאת לאה גולדברג ויחזקאל בראון, והזאב מאת פרוקופייב   

 .להמחיזה עם ההוריםבמטרה    

  ריקוד חסידי': או ליצירות מתאימות לנושא כגון/ריקודים לשירים ונחבר ' 

 עבודה)ייקובסקי 'מאת צ' מתוך מפצח האגוזים' ולס הפרחים, 'שבתלקבלת    

 , (ילד–פעילות בזוגות של הורה )שיר עממי רוסי  –' קלינקה, '(ילד –זוגית של הורה    

 .מאת ברהמס ועוד( ריקוד מעגל עם מטפחות)' "5' הונגרי מסמחול '   

  כלי נגינה מחומרים ממוחזריםנבנה. 

  בניית'ו' חצר מוזיקלית'בנושא ' נט-נט בוסת-גנ'לצפות בסרטון המופיע באתר מומלץ 

 .בהוצאת מעלות' האזנה למוזיקה'ולהיעזר במדריך ', כלי נגינה    

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uss3NHf0l6U
http://www.youtube.com/watch?v=OkBbTfhTdgE


 הצעות לביצוע

  סדנת  , קבלת שבת)אווירה תרבותית בהתאם לעיסוק בנושא הנבחר ניצור 

 קונצרט בשיתוף  , חתונה בקהילה שלי, או לחצר/כלים מוזיקליים לגן ובניית     

 .או הצגת סיפור מוזיקלי שנלמד/והורים וילדים     

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

  כגון ( יש להימנע מסטראוטיפים)בשירה משותפת של שירים מסורתיים נפתח 

 נחוםמאת קדיה מולודובסקי בתרגום של פניה ברגשטיין ולחן של ' את השערפתחו '   

 מאת דתיה בן דור ' איך צומחים, 'מתוך המקורות בלחן עממי' הנה מה טוב, 'נרדי   

 נמשיך בפעילויות שהכנו יחד עם  , (שירים לכל עת –' זמר לך לגיל הרך'ראו חוברת )   

 או בנגינה משותפת של הורים וילדים בהתאם  /בשירה ו, ונסיים בריקוד, הילדים   

 .הנבחרלנושא    

 

  
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Omanuyot/Pirsumim/ZemerLacLgilRac.htm

