
מסיבת סיום בגן העתידי

המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

גננת יקרה, גנן יקר,

היערכות למסיבת סיום במיוחד בשנה מאתגרת ומורכבת זו אינה דבר של מה בכך. מצורף עבורך מסמך קווים

מנחים לתכנון המסיבה במטרה לסייע ביצירת קו מחשבה שיוכל לסייע לפשט את התהליך ולהגיע אל קו הסיום

בנחת. כמו כן, מצורף גם קישור למפגש מוקלט שהתקיים בנושא עם הצעות, דוגמאות, רעיונות (גם לפעילויות

מוזיקליות).
 

תקציר ההקלטה:

•הוצגו הנחיות עדכניות (קורונה) שיצאו בנושא מסיבת סיום בגן.
הוצגו הנחיות משרד החינוך בנוגע לזכויות יוצרים.

•התייחסות למודל החגיגה בגן העתידי.
•הכרת חומרים עדכניים בתחום המוזיקה בהם ניתן להיעזר בבחירת רפרטואר ותכנון פעילות מוזיקלית.

•התנסות בפעילויות מוזיקליות מתאימות.

קווים מנחים בתכנון מסיבה בגן העתידי:

שאילת שאלות

השראה

מיפוי העשייה

שיתוף הילדים

 ד"ר מאיה איזנברג
מדריכה ארצית למוזיקה באגף לחינוך קדם יסודי

https://edu-il.zoom.us/rec/share/NHtYdAtAiBjs5yomRSToSdFLjcSjcOtCyWZkEJpoLNqpjL9RYA-y7IzAI4zz7pwJ.xnvrmKznANB8lgPJ


 

מה?

•חשוב שהתכנים במסיבה יהיו כאלה המשקפים את התהליך החינוכי שנעשה במשך שנת הלימודים. 
•כדי להצליח לשקף את מכלול העשייה, רצוי לאמץ חשיבה הוליסטית הרואה את המסיבה כמכלול שבו

התייחסות למשל לתחומי הליבה בגן וביטוי לידע, מיומנויות וערכים שהילדים רכשו לאורך השנה.

•ראוי, שתוכן המסיבה יבטא דברים אלה באופן ממוקד, תמציתי, חווייתי ומרגש. 
•למוזיקה תפקיד מרכזי במסיבה, וחשוב שהשירים והיצירות המוזיקליות ייבחרו (במידת האפשר יחד עם

הילדים) מתוך הרפרטואר שנלמד במשך השנה..
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שאילת שאלות
לפי תפיסת הגן העתידי

 

לשם מה?

מסיבת הסיום מסמלת סגירת מעגל (מעגל השנה) ומציינת בצורה חגיגית נקודות משמעותיות: את שלבי

הגדילה וההתבגרות, את סיום תהליך הלמידה השנתי, את הפרידה מהגן) לעיתים גם מהגננת ומצוות הגן)

ואת היציאה לחופשת הקיץ.

 

רפרטואר מוזיקלי והצעות לפעילויות במפגש המוקלט:
יש לי הכל / מילים ולחן: נגה גבע

 

חופשי ומאושר / מילים: דודו ברק, לחן: בועז שרעבי

 

הו סוזנה! / שיר עממי אמריקאי

 

הצעות לנושאים:שיר / מילים: עדולה, לחן: עובד אפרת
עונות השנה

אוסף (נקודות ציון ואירועים משמעותיים בשנה"ל)

נושא שנתי

קבלת שבת

עונת הקיץ

תחנות

ומה עוד?... (אפשר לשאול / להתייעץ עם ילדי הגן)

https://open.spotify.com/album/0FzagGqzizono6fdgMFq7c?si=V_KjrzcDQ8KBCMsgC7louw&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=8oeuvNz0asg
https://www.youtube.com/watch?v=aZhjTpJmSsg&list=OLAK5uy_mgkUo0ckHHX2y8ufTWbNwL4IvsY0a1MeY
https://www.youtube.com/watch?v=5z14rNQH890


 

איך?

•רצוי לבחור בשיתוף עם הילדים את נושא המסיבה, כזה המאפיין את העשייה בגן ומבטא נקודות
משמעותיות במהלך השנה. 

•נארגן את הסביבה בשיתוף עם הילדים. פעילות זו מעודדת את הפעלנות בקרב הילדים, יוצרת גאווה
אישית וקבוצתית גם יחד עם בואם לחגיגה ומרשימה וממקדת את תשומת לב ההורים. 

•מומלץ לשלב רפרטואר מוזיקלי איכותי ומגוון ולשלב מגוון התנסויות מוזיקליות וכך לחזק את הביטוי
האישי של כל ילד וילדה מצד אחד ואת תחושת הקהילתיות של כל באי הגן מצד שני. 
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הצעה לרצף למסיבת סיום:

פתיח משותף

שלושה או ארבעה קטעים מוזיקליים (שיר/יצירה)

המייצגים עושר סגנוני ומגוון התנסויות מוזיקליות. מתוכם

כל ילד.ה בגן יבחרו אחד בו ישתתפו.

קטע בשיתוף ההורים

סיום משותף

 

ארגון הסביבה ויצירת אווירה חגיגית

רצוי להרחיב את הקריאה בעלון החג והחגיגה בגן.

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5685280C-E700-4827-82D4-1306C51ABC06/164344/HagigaBaGan.pdf
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השראה

עלון החג
והחגיגה בגן

 
אוגדן שידורים

מוזיקליים 
במערכת הלאומית

זמר לך לגיל הרך
גרסה דיגיטלית חדשה -
גישה ישירה לכל השירים

מיפוי העשייה

מיפוי העשייה לאורך שנת הלימודים וציון נקודות משמעותיות ואירועים חשובים.

ניזכר בדברים שהיו וקרו במהלך השנה: שירים, יצירות, משחקים, מקומות בהם ביקרנו, רגעים מיוחדים -

שמחים או עצובים, אנשים שפגשנו, חגים, טיולים, היום הראשון בגן, הצגות, סיפורים, אירועים בארץ או

בעולם ועוד.

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shir_kol_et.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shirey_onot.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shirim_ktanim_gdolim.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-special-events.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-digitalall-Kindergartens.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5685280C-E700-4827-82D4-1306C51ABC06/164344/HagigaBaGan.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/About-music-national-broadcating-folder.pdf
https://gani.piyut.org.il/?lang=he

