
אמנות בגן העתידי

ביטוי אישי

גלריה בגן הילדים

להביא את המוזיאון אל הגן

מדריכה ארצית לאמנות–סיגל עמיר 
'אמנות בגן העתידי–המוזה 'ומנחות 

האגף לחינוך קדם יסודי

מרחב לתצוגת תערוכות ולפעילות משחקית יצירתית
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.  בו אנשים לומדים על אנשים וגם על עצמםזהו מקום . ותרבותמציג זהות המוזיאון 

.  היא מקום לילדים לחקור ולגלות, כמרחב פעילות קבוע בגןהגלריה, המוזיאוןכמו 

מתוך  , לטיפוח היכולת להבעה אישית של רעיונות. מהווה דרך נוספת ללמידה והעמקהתצוגה מתחלפת בגלריה 

.  ודרך לפיתוח הדמיון והטעם האישי, התבוננות והתרשמות

. התערוכהבהשראת , אביזרים שנבחרו על ידי הילדים והצוותלתערוכה המוצגת בגלריה מתווספים 

גלריה בגן הילדים
השראה מהמוזיאון

...לבטא רעיונות, לחשוב, להתרגש, את ההתבוננותלחדד 



נתייחס אל  ילדי הגן כמי שמסוגלים ויכולים   

להשמיע את קולם

"מאה שפות"בלבטא רצונות 

להעלות מחשבות וליישם רעיונות

ביטוי אישי-בגלריה

https://drive.google.com/file/d/1h8ttcD4KcPel-PQbIsQ3tP6G_ydDLrNA/view?usp=sharing


התבוננות

אינטראקציות

שיח חופשי

משחק חופשי יצירתי עם האביזרים והאוספים
וגם

מיוזמתםבהנחיית הגננת או בהנחיית ילדים -חוויות בקבוצות קטנות

דרכי פעילות בגלריה



:  אפשרויות

(העתקים–רפרודוקציות )תערוכת יצירות אמנות •

תערוכת חפצים  •

תערוכת תצלומים•

תערוכת איורים  •

...ועוד•

איננה מיועדת לתצוגת יצירות של הילדים  מוזיאליהגלריה כמרחב 

התצוגה בגלריה



יצירות אמנות בגלריהערוכתעל ת

,  לפחותA3בגודל ( העתקים)רפרודוקציות -יצירות אמנות 2-3מומלץ בתצוגה•
.באיכות הדפסה גבוהה

(  אפשר מקרטון או עץ, קיר נייד)קוליסהלתלות על הקיר או על , ניתן להציג את היצירות על כן ציור•
.שונה מכבדת ומקוריתעל מעמד או בדרך אפשר 

או  להציג אחרת  , (במקום זכוכית)או שקף עבה פרספקסרצוי למסגר את היצירות במסגרות עם •
.באופן אסתטי ומכבד כגון הצמדה ללוח עץ או קפה עבה

ללא קישוטים מיותריםיישמר בה מראה נקי ,  מוזיאליהגלריה כמרחב •



עיצוב סביבת הגלריה כמרחב לפעילויות ולמשחק יצירתי

:אפשרויות מגוונות ליד התצוגה 

(משטח חלק בגוון אחיד)או משטח מתאים אחר , שטיח•

( יצירה מתפרקת)ללא חומרי הדבקה ' חפצים ואביזרים לעיצוב אסמבלאז•

תלבושות ואביזרים: ולמשחק סוציודרמטי Performance Art)מופע המשלב אומנויות שונות)פריטים למיצג •

.  לאצור תערוכה קטנה או לשימוש ברעיונות נוספים שהילדים מעלים–( A4יצירות אמנות מנוילנות עד גודל )תיבה לרפרודוקציות •

, לוטו, משחקים כגון פאזלים–נאפשר לילדים להמציא ולהכין משחקים בשימוש תצלומי יצירות אמנות -משחקים דידקטיים •

. ניתן לרכוש משחקים בחנויות המוזיאונים, בנוסף. 'קלפים וכד

(ולהוסיף למילון מונחים במהלך השנה, נאפשר לילדים להציע רעיונות לעיצוב המילון)מילון מאויר למונחים בשפת האמנות •

"(בכאילו"משחקים )תכיל אמצעים יבשים , מוזיאליהגלריה כמרחב 





בת ים, גן הים

.יצירת אמנות ואביזרים למשחק חופשי בגלריה

1981, לקראת יציאה, אביגדור אריכא–היצירה המוצגת 
?האביזרים הללו הוצעו על ידי הילדים בהקשר ליצירה זודווקההאם תוכלו לשער מדוע 



שיח וחוויות בקבוצות קטנות



:  אוצרים תערוכה

(הכללה)בוחרים מספר יצירות על פי רעיון מסוים 
.מחליטים כיצד להציג אותן

.מעניקים שם לתערוכה
.כותבים את שם התערוכה על שלט

.אפשר לצרף גם הסבר על התערוכה

.  מזמינים חברים להתבונן



תל אביב, גן אדום

גלריה מעוצבת במעורבות הילדים  
.ובהשתתפותם בקבלת ההחלטות והביצוע



:  תערוכת חפצים 
אוספים מבתי המשפחות

אפשר ליזום תערוכות חפצים שונות  
תערוכת חפצים של אוסף מהגן-כגון 

...?ומה עוד

הוד השרון, גן תדהר



ראש העין, גן מנדרינה

פעילות חופשית בגלריה
בהשראת ההתבוננות בתערוכה  



אור יהודה, גן חבצלת

מחדדים את ההתבוננות  
"כאילו"במשחקי 



ללא הדבקה' יוצרים אסמבלאז
בהשראת יצירת אמנות

בוחרים פריטים מתאימים ומעצבים







תלת ממדי ללא הדבקה' יוצרים אסמבלאז
בהשראת יצירת אמנות



מעצבים סביבת משחק בגלריה בהשראת יצירת אמנות



בהשראת פסיפסים



למידה במרחבי החיים
.  ונקבל השראה, בגני פסלים ועוד, בגלריות, בסדנאות עבודה של אמנים, נבקר במוזיאונים

קהילתיות
:  אליו אפשר להזמין מבקרים סביב הגן,"מוזיאון"הרחבה של סביבת הגלריה ל–נחליט עם הילדים על אירוע מיוחד בגן 

...מועדון הקשישים, בית הספר הסמוך, הגן הסמוך, משפחות הילדים
. אפשר לתכנן תערוכות הקשורות לקהילת הגן או הקהילה סביב הגן. "מוזיאון"נחליט על נושא לתערוכה או כמה תערוכות ב

ביטוי אישי
,  מדריכה/מדריך, אוצרת/אוצר: הילדים יקבלו על עצמם כרצונם תפקידים כגון, במסגרת ההכנות להקמת המוזיאון בגן

...?אפשרקופאיות ומה עוד/קופאים, כרטיסניות/כרטיסנים, סדרניות/סדרנים, שומרות/שומרים
יצרנות

: ניתן להכין בקבוצות קטנות
דף הסבר על היצירות המוצגות בתערוכה-

קטלוג לתערוכה-

הזמנות לתערוכה-

כרטיסי כניסה לתערוכה-

כרזת פרסומת-

טבלטאו בסמארטפוןקליפ פרסומת מצולם -

(                               הילדים יוקלטו)הסבר מוקלט לתערוכה להשמעה באזניות -
....ועוד-

מוזיאון בגן–הצעה להרחבה 
תידי

ע
ה

הגן 
עוגני 



םשני צדדיבלתערוכה קוליסה

על הרצפה פריטים לפעילויות בהשראת ההתבוננות
(דלית סהרון: אילוסטרציה)

(  קיר נייד מקרטון או עץ)בגן  אפשר להשתמש בקוליסה " מוזיאון"ל



...חשוב 

(  רפרודוקציות)תצוגת יצירות אמנות בגן באמצעות העתקים 

.  ללמידה במרחבי החייםאינם מהווים תחליף , ופעילויות בהשראת ההתבוננות

,  לסייר מחוץ לגן במרחבים הציבוריים, במוזיאונים ובגלריותחשוב לבקר עם הילדים 

.  לפגוש אמנות מקור ולהנות דרך החושים ממה שאיננו נתפס באמצעות הצילום

☺לבקר בגלריות שלהם ואפשר להזמין אמנים מקומיים לגן, בנוסף



...ומה עוד

גלריה ישראלית בגן: הצעה

אפשר בכל זמן במהלך השנה או לקראת יום העצמאות

https://drive.google.com/file/d/12CXkx_tRjeVaqsM6Icx7jl8kyrnuHamm/view?usp=sharing


...ומה עוד

-עלון 

לפגוש יצירות אמנות עם ילדים

שיח ופעילויות  , התבוננות

https://drive.google.com/file/d/1R8WY7Pw_7BudELd2P8x__FYHki7BndHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R8WY7Pw_7BudELd2P8x__FYHki7BndHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R8WY7Pw_7BudELd2P8x__FYHki7BndHw/view?usp=sharing

