
 מסיבת סיום בגן
  

 כללי. 1

ומציינת בצורה חגיגית  -מעגל השנה  -מסיבת הסיום מסמלת סגירת מעגל 

את סיום תהליך  , את שלבי הגדילה וההתבגרות: נקודות משמעותיות

ואת  ( לעיתים גם מהגננת ומצוות הגן)את הפרידה מהגן , הלמידה השנתי

שתוכן המסיבה יבטא דברים אלה באופן  , ראוי. היציאה לחופשת הקיץ

וחשוב , למוזיקה תפקיד מרכזי במסיבה. חווייתי ומרגש, תמציתי, ממוקד

(  במידת האפשר יחד עם הילדים)שהשירים והיצירות המוזיקליות ייבחרו 

 .  מתוך הרפרטואר שנלמד במשך השנה

 



 מומלצת היערכות. א
 

  השנהנושא מרכזי שנלמד , חגי השנה, סיכום השנה: בנושא מסכם כגוןנעסוק 

 (.'שירי נעמי שמר'כמו )   

  בשנהשהם שלנו ולקחו חלק מהותי בחיי הילדים , ביטוי לדברים שאהבנוניתן 

  –רגעים מיוחדים , מקומות שבהם ביקרנו, משחקים, יצירות, שירים)שחלפה    

 , הצגות, היום הראשון בגן, טיולים, חגים, אנשים שפגשנו, או עצוביםשמחים    

 (.אירועים בארץ או בעולם ועוד, סיפורים   

  לצלילי שירים ויצירות מוזיקליות  , או זוגות עם ההורים/ריקודי מעגל ונחבר 

 .לסיום החגיגה, ואהובות מן הרפרטואר המוזיקלי שנלמד בגןמוכרות    

  שירה בצוותא של הורים  )שירון עם שירים מתאימים לסיום החגיגה נערוך 

 (.וילדים    

  או קבוצתית ליצירות שנבחרו/זוגית ו, ריקודים שיתנו ביטוי לתנועה אישיתנחבר. 

  שנלמדושיכלול רישומים בעקבות יצירות מוזיקליות ושירים , תיק אישי לכל ילדנכין 

 .ונגיש אותו כשי להורים, במהלך השנה   

  ידי הילדים-דיסק עם הקטעים המוזיקליים שנלמדו במהלך השנה ונבחרו עלנכין  . 

 



 הצעות לביצוע. ב

  שירי משוררים: אווירה חגיגית בהתאם לעיסוק בנושא שנבחר כגוןניצור  , 

 ,  סנס-קרנבל החיות מאת סן)יצירה מוזיקלית שנלמדה במהלך השנה , בארץטיול    

 ייקובסקי  'מפצח האגוזים מאת צ, להשכיר מאת לאה גולדברג ויחזקאל בראוןדירה    

 .איכות הסביבה ועוד, (ועוד   

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

  או ביצירה מוזיקלית  , בשירה משותפת של השיר המייצג את הנושא שנבחרנפתח 

 כל  )נמשיך בפעילויות שהכנו יחד עם הילדים . את האווירה המתבקשתשתשרה    

 .או בנגינה משותפת של הורים וילדים/בשירה ו, ונסיים בריקוד( תציג לחודקבוצה    

  את החגיגה עם הכיבוד שהובאנסיים. 

 

 מודיעין, גן אלון


