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  אביבה עזר, שרה עמיר / פסטיבל צעיר
  

  
  

  :מטרות הפעילות

במסגרת של אירוע ,  ששנותיה� כשנות המדינה–להזכיר ולהכיר שירי ילדי� 

  .שכבתי או כלל פנימייתי
  

  

  :אביזרי עזר
  

  . טייפי�5 �

  .ריח וצבע, שירי� לשלו�: לדוגמא. מחולקי� לפי נושאי�,  קלטות שירי�8 �

  ,תירי שטוש, שירי החיות שאהבנו, הילד הזה הוא אני, בטבע �

 מתוכ� תיבחרנה . (שירי אר� אהבתי, שירי משחק, על דמיו� וחלומות      

  .) קלטות5      

  .הטקסטי� של השירי� �

  .קישוט ואביזרי לבוש שוני�, חומרי מלאכה �
  

  

  : הפעילותמהל�
  

  

  קלטת   + מכשיר טייפ : כל קבוצה תקבל,  קבוצות5 –המשתתפי� יחולקו ל .  1

  .ל ותמלילי שירי�" הנושאי� הנ     שירי� של אחד

  .מועדו� משלה/ כל קבוצה תתכנס בחדר .  2

  ולהחליט ביחד)  שירי� בכל קלטת5)3( להאזי� לקלטת  :משימת הקבוצה.  3

  על הקבוצה לנמק את הבחירה על.  איזה  שיר הוא הנבחר והטוב ביותר    

  .'ומקצבי� וכ, ביצוע, תוכ�, לח�:  פי מספר קריטריוני� כמו    

  , ריקוד, הצגה:      הקבוצה תכי� את השיר להצגה במליאה בכל דר* שתבחר

  .תזמורת בצורת פנטומימה או בכל צורה אחרת,      העמדה

   מנומקי� ומוצגי�  –האחד אחרי השני ,  יועלו השירי� שנבחרו:במליאה.  4

  ".  לתפארת מדינת ישראל ויוצריה     "

  

  יום העצמאות
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  י נושאים" עפ- הקלטות

  
  שירי שלו�. א

  נולדתי לשלו�

  שלו� על ישראל

  עושה שלו� במרומיו

  על כל אלה
  

  ריח וצבע אצלנו בטבע. ב

  רוח רוח

  רקפת

�  פזמו� ליקינטו

  ולס להגנת הצומח
  

  הילד הזה הוא אני. ג

  אודי חמודי

  ה בוא ללונה פארק'אבאל

  אני אוהב שוקולד

  והילד הזה הוא אני

�  הילדה הכי יפה בג

  אמא אמרה לדני
  

  שירי החיות שאהבנו. ד

�  פיל פילו

  עגלה ע� סוסה

  אנקור

�  נחליאלי קט

  הבלדה על חמוריקו

  שירי שטות וכי,. ה

  מה'בשת הזברה פיגמדוע לו

  אברה קדברה

  שרה שרה שיר שמח

  דוליטל' דר

  מכופ, הבננות
  

  על דמיו� וחלומות. ו

  בובה זהבה

�  ידידי טינט

  במדינת הגמדי�

  מה עושות האיילות בלילות

  מדוע הילד צחק בחלו�
  

  שירי משחק. ז

  יש לנו תיש

  אני עומדת במעגל

  כבר סידרנו הרכבת

  אמת או חובה

  א� ד� דינו
  

  רי אר� אהבתישי. ח

  אר� ישראל יפה

  אר� אר�

  מי יבנה בית

יכא� נולדת

  !!הכונו לפסטיבל הזמר הצעיר
  
  
  ובחרו את השיר היפה, קראו את תמלילי השירי�, האזינו לקלטת 
  .ביותר לדעתכ� 

 דר* שתבחרו בכל,  את השיר עליכ� להכי� להופעה בפסטיבל
  :להציגו

  .ריקוד או כל העמדה אחרת, הצגה,  תזמורת בצורת פנטמומיה
  

, לח�: כמו, עליכ� לנמק את הבחירה על פי קריטריוני� שוני� * 
  .'תוכ� וכו, מקצב, מילי�

   !!בהצלחה
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