
 
 

 (חובה –טרום חובה ) 5 –- 4גילאי , תנועה יצירתית
 .אל תוך עולם המחול  חשיפה ראשונית וקסומה

ציה והכרות עם מושגי הבלט הבסיסיים רדינאוקו, גמישות, חושיעור המשלב עבודה פיזית על כ
, יכולת ההבעה, הדמיון בתנועה, לצד פיתוח היצירה, בתרגילים וברצפים תנועתיים ריקודיים

 .משחקים ושירים, סיפורים, דימויים, כל אלו תוך שימוש באביזרים שונים... התפיסה המרחבית ועוד

עונות , ויפגשו תכנים שונים כגון חגים, ור ילמדו התלמידים לבטא את עצמם באמצעות התנועהבשיע
 .בצורה חווייתית ומעשירה, וכן עולם המחול בעלי חיים , רגשות, השנה

וכן , שיעור פורים ועוד, שיעור חנוכה, מות'מסיבת פיג: במהלך השנה יתקיימו שיעורים חגיגיים כגון
 .בהם יציגו התלמידים את הנלמד, שיעורים פתוחים להורים-סטודיויתקיימו שני מופעי 

הכבוד למרחב , הדימוי הגופני, טחון העצמיישיעורי המחול היצירתי תורמים רבות להעלאת הב
 .ולזולת וכמו כן להנאה וחדוות היצירה

 (גן חובה) 5-6יסודות המחול גילאי 
רגילים ורצפים מורכבים יותר ונלמד סוגי נשכלל את הידע המחולי הבסיסי לכדי ת, בשיעור זה

 .תנועות וריקודים רבים ומהנים

הגמישות והאלמנטים השונים ועם זאת ניתן מקום רב , חהכו, נדגיש את העבודה על היציבה הגופנית
הבעה , מיוןלד, לאינטראקציה תנועתית, לפיתוח השפה התנועתית האישית, בחלק מובנה בשיעור

 .נושאי תוכן מעניינים ובשימוש במוסיקות מגוונות ומלהיבות, עם אביזריםושחרור תוך כדי מפגש 

ההופעה על במה ונחווה ביחד את כל העבודה  -בשיעור זה נכיר לראשונה את נושא הפרפורמנס
התנהגות על במה ומאחורי , תסרוקות, הערכות למופע, מימיקה, תלבושות, חזרות :הנלווית אליו
 ..הקלעים ועוד

מופע , שיעור פורים, שיעור חנוכה, מות'מסיבת פיג: יתקיימו שיעורים חגיגיים כגון במהלך השנה
בו יציגו התלמידים את הנלמד וכן בסוף שנה זו יופיעו הבנות במופע , שיעור פתוח להורים-סטודיו

 .על בימת המחול" קט מחול"ה

הכבוד למרחב , ניהדימוי הגופ, טחון העצמיישיעורי המחול היצירתי תורמים רבות להעלאת הב
 .שמחה וחדוות היצירה,ולזולת וכמו כן להנאה

 'ב-'לכיתות א אז 'ג
תנועה במרחב וריקודים , הכרות עם מבנה שיעור המחול הפרונטאלי ולמידת רצף תרגילים חימום

 .שהינם הבסיס לשיעורי המחול המקצועיים

, שיווי משקל, גלגולים, על גמישות עבודה: בשיעור זה נתעמק באלמנטים תנועתיים מאתגרים כגון
  .מלהיב ואיכותי, במפגש חוויתי מוסיקאליות משתנה והבעה תנועתית

שיעור פתוח להורים וכן במופע סוף -במהלך השנה יציגו הבנות עבודה רפרטוארית במופע סטודיו
 .השנה על הבמה

 

בעלת תואר ראשון . כוריאוגרפית ומורה למחול  –ניק'יסמין ורנר טבצ השיעורים יועברו על ידי
מתמחה בהוראת מחול   M.dance ותואר שני במחול וכוריאוגרפיה B.ed Danceבהוראת מחול 

 .לגיל הצעיר
 

 


