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 רעיונות למסיבות סיום

, דרכו  כיר הוא אחת מהקלאסיקות של ספרות הילדיםשהספר דירה לה -דירה להשכיר .1

 אפשר לדבר על חברות, שלום, קבלת האחר והשונה ממך. 
במסיבה אני נותנת לילדים להיות החיות שגרות במגדל )התרנגולת, קוקייה, חתולה,  

 סנאית ואת היונה(, לכל חיה אני מתאימה שיר מתאים, מכינה אביזרים מתאימים. 

ירי המגדל  יבין לבין אני מספרת את הסיפור כאשר הילדים אומרים את הטקסט של ד 

יך? וכו'( וההורים עונים להם את  )הנאים החדרים בעינייך? הנאה המטבח בעיני

)נאים, נאה... לא לא אשב כי השכנים   הטקסט של החיות שברות להשכיר את הדירה

 אינם נאים בעיני..(. 

 

 והזמנה  תפאורה 

 

 את עטיפת הספר.    סטוליאפשר לצייר על בד או על בר •

 אפשר לבנות מגדל מקרטונים או כל חומר אחר ומכל חלון תצא חיה.  •

 להכין לוח מודעות עם דירות להשכרה. אפשר  •

   הזמנה להכין שלט של דירה להשכיר עם טקסט שמתאים לסיפור  •
קומות  הדירה להשכרה היא בקומה החמישית,   5במגדל בין   "דירה להשכרה

 . --------------בשעה זו --------------אתם מוזמנים לראות את הדירה ביום

 

רעיון נוסף להזמנה זה כל יום שולחים להורים חידה הפיתרון זה מילה מתוך   •

 הזמנה אחרי שבועיים הם צריכים להרכיב מכל המילים את הזמנה. 
 

 שירים למסיבה

או שיר של סנאנס מתוך קרנבל החיות או הרימקס התרנגולת   - תרנגולת •

 המשוגעת )אפשר למצוא ביוטיוב(. 

 שעה קוקו השיר קוקיה הודיעה ה -קוקיה •

 " או כל שיר אחר על חתולים. catsאחד השירים מתוך המחזמר "  -חתולה •

(, אני  la femme du torero" )"taka takataהנעימה של השיר הצרפתי  -סנאית •

 נותנת לילדים לנגן את זה עם אגוזים. 

 או שיר היונה של מתי כספי או כל שיר יונה אחר.  -יונה •

 ך הפסטיגל. יד ויד ולב אל לב מתו  - שיר סיום •
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)חתול, כלב, עז,   מתאימים לכל חיה בסיפור  -לצעירים בעקבות הספר לבד על המרבד  .2

 . בין לבין הגננת מספרת את הסיפור  שיר פרה, פיל( 

 

 שירים 

 

 היה היה חתול שובב או כל שיר אחר על חתול.  ",catsאפשר מתוך " -חתול •

 כושי כלב קט או דובי דובי דוברמן או כל שיר אחר על כלב  -כלב •

 נעימה שמתאימה לעז  -עז •

, או לפרה האדומה ויש גם שיר נחמד  פרה נחמדת )אפשר למצוא ביוטיוב(   -פרה •

dancing polish cow . 

 אפו ארוך  השיר פילפלון -פיל •

יש את הסיפור הזה כשיר  בדיסק של ליאורה שלזינגר "הסיפור   - שיר סיום •

 המוזקלי שלי או כל שיר סיום אחר. 
 

 תפאורה 

 

שעליו כל הדמויות מתחילים מחתול על המרבד וככל שמתקדמים   לוח גדול  •

 מוסיפים את הדמויות. 

על קירות הגן שעל כל מרבד יושבת חיה אחרת כשהפנים של החיה הם  מרבדים  •

 הילדים. הפנים של 

או סרטון אם מרבד כל פעם מוסיפים   על חתיכת שטיח כתובה הזמנה –הזמנה  •

 חיה ועל כל חיה כתובה מילה או כמה מילים על ההזמנה. 
 

 מתנה

 

כל ילד מקבל מרבד מלבד ואת כל דמויות החיות או מעץ או נייר עבה מנוילן או   •

 מפלסטיק שמים על זה סקוטש ויוצרים לוח פעילות

 אותו דבר אפשר לעשות על מגנטים. את  •
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  -מסיבת סיום בעקבות יצירות אומנות שהכרנו השנה .3

אני אוהבת לחשוף את הילדים ליצירות אומנות שונות שיכולות להתאים לנושא שאנו  

, במסיבה אני בוחרת ארבע תמונות מרכזיות ומחברת להם ריקוד, בקטעי  לומדים

 נות הציור. והאומנים השונים וסגנהקישור הילדים מדברים על 
 

 היצירות שאני בחרתי: 

 

הילדים רוקדים עם צורות שונות ובצבעים שונים ובסוף   -השבלול של מאטיס  •

השיר שמלווה את הציור תמונה   - מרכיבים מזה את הציור של מאטיס

 אימפרסיוניסטית. 

, הילדים  "חורף" מתוך ארבע העונות   לצלילי היצירה של וואלדי -חורף של מונה •

 רוקדים עם מכחולים וטבלת צבעים ומצירים באויר. 

הילדים מרכיבים פאזל גדול של הציור של הליצן לצלילי   -הליצן של רומירו בריטו  •

הנעימה הליצן האמיץ עד שמגיע תורו של כל ילד לשים חלק מהפאזל הם עושים  

 תנועות שונות שמתאימות למוזיקה. 

כל ילד יושב על נייר לבן ואנו עושים תנועות שונות   -הפרפרים של דאליספינת  •

של יוגה )בעקבות תנוחת הפרפר( השיר שמושמע ברקע זה פרפרי הקצב של  

 אהוד בנאי. 

 שיר סיום עוד גלגל של חלב ודבש.  •
 

 תפאורה והזמנה 

 

 . ציורים של הילדים שצוירו בעקבות יצירות האומנות השונות •

 דיוקנאות אישיים של הילדים בעקבות עבודותיו של חנוך פיבאן.  •

סרטון שבו מוצגים היצירות השונות ועל גביהם ידי הילדים שלכל ילד   -הזמנה •

 כתובה מילה מתוך הזמנה על הכף יד. 

 קולאז של כל היצירות ועל גביו טקסט הזמנה.  •
 

 חולצה עם קולאז של כל היצירות שהשתתפו במסיבה -מתנה
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לוקחים את אחד מציוריו של מיירו שמתאפיינים   -ירים עמסיבה בעקבות ציורי אומנות לצ .4

 בצבעוניות ובצורות גאומטריות או את הציורים של מודריאן שזה ריבועים צבעונים. 
ולכל אחד מהם  צורות וצבעים    3-4ומתאימים שירים על צבעים וצורות אפשר לבחור 

 מתאימים שיר 

 

 שירים 

 

מתחילים עם השיר וכך נולד הצבע הצהוב נותנים לילדים מטפחות והם רוקדים   •

 עם זה. 

 שיר הצורות לפעוטות  - צורות •

 שיר ערש לצבעים או שיר הצבעים לפעוטות  -צבעים •

ל מיני צבעים או כל שיר אחר שמחבר כמה צבעים  לסיום אפשר חברים מכ •

 ביחד.
 

 והזמנה  תפאורה 

 

 מסביב לגן ציורים שונים של מירו או של מודריאן  •

 צורות צבעוניות מסביב ובכל צורה ישנה תמונה של ילד  •

 על ציור של מירו  -הזמנה •

 ועל זה ההזמנה. או סרטון של הילדים מחזיקים כל מיני צורות צבעוניות •

 

 מתנה

 

 עם צורות שונות אפשר לעשות צורות על מגנט והילדים משחקיםמשחק  •

 או משחק השחלות שהילדים צריכים להשחיל צורות לקופסא. 

 

כול להרכיב את הציורים של מירו או של  י שטיח לבד עם צורות שונות שהילד  •

 מודריאן. 
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שאני מאוד אוהבת לדבר  י יודעת י מי שעוקבת אחר - מסיבת סיום בנושא ארץ ישראל .5

 עם הילדים ולהכיר להם את ארץ ישראל, לכן זה טבעי עבורי לעשות מסיבה בנושא. 
 

חמש אתרים או מקומות בארץ מתאימה להן שיר ומחברת  /עלמסיבה אני בוחרת ארב

 מספרים עובדות על אותו עיר/אתר בארץ.  ריקוד, בקטעי הקישור הילדים 

 

 שאני בחרתי  והשירים המקומות

 

פתוח כל ילד מחזיק חלק ממפת ארץ ישראל ותולה את זה על   הכל - שיר פתיחה •

 לוח התפאורה. 

 עם נפנפים זהב ברקע השיר אור וירושלים.  -ירושלים  •

 השיר לצפון באהבה הילדים. - חרמון •

 השיר שירי לי כנרת עם מצנח כחול.  -כנרת •

 השיר על גגות תל אביב ריקוד זוגות של הילדים.  -תל אביב •

 יש גם גרסא מתוך שיר נולד.  י טולדנו ביחד של אב -שיר סיום  •
 

 תפאורה והזמנה 
 

כעל לוח גדול משאירים מקום למפה שהילדים מרכיבים בתחילת המסיבה ,   •

 של הילדים מטיולים שונים בארץ ישראל.  A4מסביב תמונות בגודל  

מפת ארץ ישראל גדולה שמהלך המשיבה מזיזים מכונית מקום למקום לפי העיר   •

 רוקדים. שעליה 

כרטיס נסיעה  לטיול עוקף ישראל עם המסלול שאותו הולכים לעבור   -הזמנה •

 ותאריך ושעה של המסיבה

 הזמנה על גבי מפת ארץ ישראל  •
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בוחרת את ארבע הימים שיש   י לילדים צעירים היית -מסיבה על ארץ ישראל לצעירים .6

 בארץ ישראל )ים סוף, ים המלח, כנרת וים התיכון( ומתאימה לכל ים שיר. 
 

 השירים שאני בחרתי 

 

בואי לאילת ריקוד עם דגים וחיות ים שונות )אפשר גם בישיבה  - ים סוף •

 לקטנטנים ממש(. 

עם  ים המלח מתוך רינת ויויו יוצאים לטיילים המלח מוש בין ארי   -ים המלח •

 מטפחות 

 שירי לי כנרת עם מצנח  -כנרת •

אפשר לשים את ביבי שארק או כל שיר אחר על ים )לכבוד הקיץ, רק  -ים התיכון •

 אני והגלשן שלי( 

 שיר סיום הכל פתוח  •
 

 תפאורה 

 

 תמונות של הילדים מטיולים בים  •

 מפת ארץ ישראל  •

 תמונות שונות של הימים השונים  •

 מים להפוך את הגן לים עם דגים וחיות  •

 בתוך בקבוק עם מים ודגים קטנים שמים פתק מנוילן וזו ההזמנה -הזמנה •

 ציור של הילדים בצבעי ים ולכתוב על זה את ההזמנה.  -הזמנה •

 

 מתנה

 

 משחק דגים שתופסים עם חכה מגנט  •

 של תמונות של הים.  'חולצה עם קולאז •
 

 
כשאני מרכיבה מסיבה חשוב לי שזה יהיה קשור לדברים שדיברנו עליהם   

 במהלך השנה.


