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דברי פתיחה
החוברת שלפנינו ,חוברת שנייה בסדרת "זמר לך לגיל הרך" ,מוקדשת לשירי חגים .מטרתה להציג את שירי החגים
האיכותיים בפני ילדי הגן ,מחד גיסא ,ולהנחיל לילדי הגן מורשת ותרבות ,מאידך גיסא.
שירי החג מעבירים את סיפורי החג ,את המסורת ואת המנהגים אל הילד הצעיר .לימוד השירים מעשיר ,מצד אחד,
את החוויה התרבותית המעמיקה ואת הזיקה למסורת ,ומצד שני ,מעודד את שיתוף ההורים בחגיגות בגני הילדים,
תוך מתן תחושת שותפות וחמימות.
החוברת כוללת  49שירים שנבחרו בקפידה ,על פי כמה קריטריונים :תוכן ערכי ,שפה תקינה ,גיוון תרבותי ,ייצוג
ליוצרים מתקופות שונות ,קשר בין המילים ללחן ,התאמת השיר ליכולת הקולית של הילדים וביצוע ייחודי.
תודתי המיוחדת לכל השותפים לעשייה החינוכית :לד"ר יעל שי ,מפמ"ר מוזיקה ,על ההובלה ,על הנחישות ועל
האמונה בחשיבות טיפוח הזמר העברי בגיל הרך; ליהודית פינקיאל ,מדריכה ארצית למוסיקה ,על כתיבת החוברת
ועל עריכתה.
למפקחות על החינוך המוסיקלי על הערותיהן המקצועיות; למדריכות המחוזיות למוזיקה בגיל הרך ,ולציפי כהנוביץ'
על כתיבת הפעילויות; לרונית אמיר על איסוף מידע על המשוררים ועל המלחינים; לאורי ביתן ,לאילאיל שרון ,ליעל
גרמן ולנתן שחר ,שנתנו לנו אישור להשתמש בשירים שהולחנו ו /או עובדו על ידם.
לשמעון כהן ,לפרופ' מירי ברוך ,לד"ר לאה מרזל ולציפי כהנוביץ' ,שסייעו בבחירת השירים המתאימים לגיל הרך
מבחינת הטקסט ומבחינת הלחן.
שימשיכו השירים להתרונן בלבנו תמיד...

									
									

סימה חדד מה-יפית
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

3

