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המשך בעמוד הבא

גננת יקרה,

"עובר מזמור מדור לדור" )אהוד מנור(

"שרשרת מזמרת" הוא אסופת שירים מולחנים שבחרה וערכה הסופרת נירה 
הקלא שבשירים  וההנאה  העושר  את  מחדש  טועמים  אנחנו  באוסף  ־הראל. 

סיים של המורשת הישראלית. שירים רבים בוודאי מוכרים לך ולילדים, ביצועים לשירים 
שאינם מוכרים לכם תוכלו למצוא ברשת וללמוד יחד. 

היכרות עם שירה בגיל הרך, שירה, המחזה וריקוד של השירים מרחיבה את עולמם הרגשי של הילדים 
ומעניקה להם זכרונות וצלילים שיישארו איתם לאורך החיים.

אנו מאחלים לך, לילדים ולמשפחות שעות של הנאה סביב השירים!

רעיונות לשילוב הספר בגן

לפני שאת מתייחסת לספר בגן, כדאי לקחת אותו הביתה ולקרוא בעיון את השירים השונים. אין   •
הכרח לקרוא או לשיר את כל היצירות בגן! אפשר לבחור כמה שירים ש"מדברים אלייך". האם יש 
שיר שאת זוכרת מילדותך? האם שיר אחד אהוב עלייך יותר מאחרים, או מתאים במיוחד למציאות 

של ילדי הגן בתקופה זו? 

אלו שירים מוכרים כבר לילדי הגן? האם הילדים מבינים את כל המילים? קריאת שירה בגיל הרך   •
מזמינה התייחסות לצלילים, חרוזים, ושעשועי מילים.  שירים לרוב נכתבים ברובד שפה גבוה, וזו 
גם הזדמנות להעשיר את שפת הילדים. אפשר לבחור שיר או שניים וללמד את הילדים לדקלם 

אותם בעל-פה.    

"איך שיר נולד?"  גם ילדים צעירים יכולים ליצור שירה מקורית, שמבטאת את הרגשות וההווי   •
שלהם ואת הסתכלותם על העולם. ילדים צעירים יותר "חופשיים" ממבוגרים ומטבע הדברים 

הם "משוררים מלידה". בעקבות השירים באוסף, הילדים יכולים ליצור ולצייר שירים שלהם. 

לכבוד יום המשפחה ולרגל חלוקת הספר, אפשר להזמין את ההורים והילדים לערב מוסיקלי   •
בו תשירו, תמחיזו ותרקדו יחד. אפשר לקשט את הגן עם כוכבים, לשיר ולהמחיז את השירים, 
להגיש שוקו חם, וכמובן – לבוא לבושים בפיג'מה!  כדאי לשתף את ההורים בתכנון המפגש, 

אולי חלקם ישמחו ללוות את השירה בציבור בגיטרה, אקורדיון או כלי נגינה אחר.



־בעמודים האחרונים של הספר תמונות דיוקן ותיאורים קצרים של מחברי השירים. תוכלי לבחור משו  •
רר או שניים ולהכיר אותם לילדים. כדאי גם להפנות את ההורים לדפים אלו.  

איך מציירים שיר? כדאי לאפשר לילדים לעיין מקרוב לאיורים של בתיה קולטון שמלווים את השירים   •
שבספר. בהמשך תוכלו להשמיע מוסיקת רקע ולהציע לקבוצות ילדים לצייר את השירים לפי דמיונם.

השיר ואני, אני והשיר

מחשבות על קריאת שירה לילדים מאת שלומית כהן-אסיף, משוררת וסופרת ילדים:

־"השירים עושים את עצמם. ואיך הם עושים? אני לא יודעת. זה סודם הם."  כך כתבה המשוררת הנפ
לאה מרים ילן-שטקליס בספרה "בחלומי".

בכל שיר טוב טמון סוד שמוביל את הקורא אל תוך בועה קסומה. עוטף אותו ומנתקו מן המציאות, 
לוקח אותו למקום אחר, למקום של רגש ושל לב. שיר טוב מכריח את הקורא וגם את השומע להקשיב 

לו. ומי שגדל על שיר, השיר נשאר שלו, כמו השפה.

למזלי גדלתי בבית שבו קראו לי שירים ללא הרף. גם היום ברגעי געגוע אני מחפשת את קולו של אבי 
־המנוח בספרי השירה ומוצאת אותו מהדהד אלי. מקולו של אבא למדתי ששירה היא קודם לכל מוסי

קה, בה המילים עושות את קסם הצליל.

־המבוגרים חוששים לעיתים מן  השורות הקצרות ומעדיפים את הסיפור. אבל השירה היא בועה קסו
מה הזקוקה לתיווך. רק אחרי שתתאהבו בשיר תוכלו להביאו לילד ולגרום גם לו לאהוב אותו. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!


