
ספר השירים שלנו
תוכלו להכין במעון אוסף שירים אהובים שאותו יהיה ניתן להעניק כמתנת סוף שנה. אפשר לכלול בו 

שירים אהובים שאתם שרים לקראת שבת, לקראת החגים ובחיי היום-יום במעון. 
ניתן לתת לפעוטות לקשט את עמודי השירים ולהדביק תמונות של הילדים והילדות. 

מומלץ לצרף לָאוסף את פסקול השירים להנאת הפעוטות ובני המשפחה.  

המחשה
כל שיר ניתן להמחשה באמצעות תנועות, חפצים או תמונות:  

השיר "זרת לשלום" מאת רפאל ספורטה: הפעוטות מרימים את הזרת ועושים "שולם שולם לעולם". 
השיר "ליצנים" מאת אהרון שפי – רוקדים בעליזות לצלילי השיר. בבית השני מאיטים את קצב 

הריקוד כדי להמחיש כמה קשה לרקוד אחרי זלילת אוזני המן. 

לוחות השראה ויצירה
פעילות לחגים, ריקוד ותנועה

 מחכים לכם בדף הספר בפינטרסט
 של ספריית פיג'מה. 

סרטון!

קשר עם הבית
מומלץ להודיע למשפחות על הספר החדש שהגיע, ועל כך שהוא יכול לשמש את המשפחה כולה 
לאורך השנה ובשנים הבאות. כדאי גם לשלוח תמונות מהקריאה המשותפת ומפעילויות בעקבות 

השירים. אפשר לצרף  קישורים לשירים כדי שהמשפחות יוכלו לשיר יחד וליהנות. 
קשר עם משפחות עולים – מומלץ לצרף למשפחות העולים פסקול של השירים, ואפשר לשקול 

פגישות משותפות של לימוד שירים.  

 |  www.splk.org   |  03-5758161  |  pjisrael@hgf.org.il

איך לקרוא ספר שירים? –
 ִסרקו את הקוד, צפו בסרטון 

והעבירו למשפחות. 

אני בחגים ובעונות
ערכו: מיריק שניר, יונה טפר
איירה: גיל-לי אלון קוריאל  

הוצאת הקיבוץ המאוחד 

אני בחגים ובעונות
"וְָשַׂמְחָתּ בְַּחגֶּךָ... וְָהיִיָת ַאךְ ָשֵׂמַח". 

(דברים טז, יד-טו) 

השנה מתחילה עם בוא הסתיו, בפסח – חג האביב –הכול פורח, וחג 
השבועות נחוג בימי קציר חיטים. הפעוטות חוֹוים את טעמי החגים

 ואת שינויי הזמנים: בוא הגשם הראשון, ִאוְוַשׁת הרוח ואור נרות החג. 
הם שותפים לשמחת המשפחה והקהילה, ושירים מבטאים חלק 

משותפות זו. 
הספר "אני בחגים ובעונות" כולל שירי חגים מוכרים ואהובים מאת 

טובי משוררי הילדים ומסייע לפעוטות להכיר את החגים
ולהיות שותפים לשמחה.

התבוננות באיורים היא חלק מקריאת השיר. כדאי לשבת עם הפעוטות 
בקבוצה, כך שכל אחד ואחת מחזיקים בידם עותק של הספר. 

הַזמינו אותם להתבונן באיורים ובקשו מהם לספר מה קורה בהם. 
תוכלו לשאול על פרטים באיור: היכן הציפור? מה הילדים מחזיקים? 
ולאחר מכן לפנות לשאלות שקשורות לתוכן: למה הילדים רוקדים? 

למה המשפחה קוראת בספר? האם הילדה שמחה? למה?   

שרים יחד בחגים ובעונות – הספר "אני בחגים ובעונות" הוא ספר 
הכולל שירים על חגים, על עונות, על מסיבות ועל אירועים מיוחדים. 

הוא יכול ללוות את העשייה במעון לאורך כל השנה, גם לאחר 
שהספרים חולקו למשפחות: באמצעות העותקים שבכיתה אפשר 

לקרוא ולשיר שיר המתאר את החורף, את יום ההולדת או את חג 
השבועות בליווי תנועות, כלי נגינה ואביזרים מתאימים.  

איך לקרוא שיר? – כדאי לבחור שירים הקשורים לתקופת השנה 
הרלוונטית: ימי הקיץ, קבלת השבת, חג הפסח... מומלץ לחזור על 

השירים כמה וכמה פעמים, בהתחלה לקרוא אותם ולהתייחס לאיורים 
ולאחר מכן לצרף את המנגינה. הפעוטות נהנים לחזור על שיר מוכר 

שוב ושוב. חזרה כזו עוזרת להם ללמוד בהנאה.    

חג ומועד

שיר לכל עת

ספר לכל השנה

שירה

חזרתיות והנאה

קלאסיקה עברית

מתבוננים באיורים

בעקבות השירים תוכלו לעשות פעילויות חווייתיות עם הפעוטות:  
השיר "הרוח השובב" מאת דתיה בן דור – יוצרים רוח ליד חפצים 

קלים, כמו מטפחת, דפים או בגד, על ידי נפנוף בקרטון, הפעלת 
מאוורר או  נשיפת אוויר מהפה.  

השיר "ביכורים" מאת פניה ברגשטין – בוחרים מה להכניס לסל 
הביכורים ומקשטים אותו בחומרים מהטבע, כמו עלים או פרחים.   

השיר "קרטיב"  מאת נעמי בן גור – מכינים יחד קרטיבים, מכניסים 
למקפיא של הגן ולמחרת מלקקים יחד! 

*בזמן הפעילויות אפשר להשמיע את השירים ברקע.    

שיר וחוויה

מפגש ושיחה במעון 
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https://bit.ly/3x94x8y
https://bit.ly/2Z95hxX
https://bit.ly/3qVX77v
https://bit.ly/3xbafXG
https://bit.ly/2Z98wW9

