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ניתוח השיר ונושאים להתייחסות :יעל סתת
השיר מתאים לגיל הרך ,לידי הגן ולכתות א' ,ב' ו-ג'( .גם לילדים גדולים יותר!)
הצעה :כיף להגיע לכתה עם בלון שקוף ענק ובתוכו שני בלונים :כחול ולבן!
(הבלון משמש במהלך הפעילות "כעשן" העולה מן הקטר של הרכבת ,שיוצרים בעקבות השיר
ותולים על לוח הנושא)...
המפה הפרושה על השולחן ,היא מפה אחרת.
אין זו מפת שולחן ליום חול או לשבת.
זאת מפה שיש לה משמעות מיוחדת.
היא נפרשה על השולחן ,כי חוגגים למולדת יום הולדת.
על המפה המון פרטים .במהלך "הטיול ברכבת" יוכלו הילדים לראות ולהכיר חלק מהם.
יש בשיר רמז לקווי המתאר של ישראל במפה.
הצעת הגננת לנסוע לטייל בארץ מלמדת ,שהארץ "די גדולה" וצריך לנסוע כדי לבקר במקומות
שונים בה" .הטיול הגדול"" -גדול" ,כי כיף לצאת לנסיעה ארוכה; ו"גדול" ,כי באמת נראה ונכיר
המון....
ישראל ,מולדת ,ארץ – מושגים שיש להבהיר( ..מילון).
השיר מתחיל ברוגע ,עם הנחת המפה על השולחן ,כאילו עוד רגע מתישבים...
מהר מאוד מתחילה פעילות והשיר "רץ" בקצב...
המון פעלים ותנועה :ציירנו ,הכנו ,בנינו ,הוספנו ,יוצאים ,נוסעת ,עוצרת ,מתעכבת ,חולפת,
דוהרת ,עולה ,יורדת ,מתפתלת ועוד..
הילדים דרוכים ,הקצב מסחרר .בסיור המקיף את הארץ נחשפים המטיילים הצעירים לטבע ולנוף
המיוחדים לישראל :חוף הים ,פלג ,גבע (גם שם של קבוץ) ,גיא ,הר ,אגם ונהר .הם רואים
ומזהים עצים ופרחים ,ציפורים ובעלי חיים אחרים האופייניים לארצנו.
הילדים מפעילים את החושים :הם רואים את הנוף ,הם שומעים את רחש הגלים ואת ציוץ
הצפורים ,מריחים את הפרחים...
הם מכירים צורות התישבות מגוונות :כפרים ,ערים ,קיבוצים...
השיר שמח :הילדים נהנים ושרים .יש להם משימות בדרך...
מה מספרת כל מתנה? הילדים יידעו לספר...
השמות של הילדים בגן מחברים אותם אל המולדת.
הורי הילדים נתנו להם שמות ישראליים מן הנוף ומן הטבע ,וכך ימצאו הילדים את שמם "על
המפה".
השימוש בשמות המוכרים מעוררים את סקרנות הילדים לעיין במפת הארץ.
בזכות השמות המוכרים מזהים הילדים מקומות על המפה.
בזכות השמות המוכרים יזהו גם ילדים צעירים את השמות של חבריהם על המפה.
השיר כולו כתוב בחרוזים.
יש בו מילות שאלה :איפה? היכן? איה?...

מוזכרת בו ירושלים .למה זה חשוב?
ועוד...
ולפעילות בקבוצות:
קטר וקרונות (לפי אורך הרכבת הרצוי לכל מורה).
כל קבוצה מקבלת קרון לצביעה.
כל ילד מקבל שמינית בריסטול בצבע לבן.
בכל קבוצה מתיחסים הילדים למאפיינים מיוחדים של ישראל – מציירים ,כותבים...
לדוגמה:
קרון שפת הים ,ההרים
קרון הפרחים והעצים
קרון הכנרת
קרון הירדן והצפורים
קרון ירושלים
קרון הנגב ובעלי החיים המיוחדים למדבר
ועוד...
את הקטר והקרונות מכינים משתי שכבות ו"משדכים" בצדדים למעין כיס עם פתח עליון.
אחרי הקישוט תולים על הלוח את הרכבת ובכל קרון מניחים את עבודות הילדים עם המתנות
שהכינו על הדפים ,לפי הנושאים השונים .יש לזכור לחבר את הבלון לקטר...
הרכבת יכולה לשרת את הנושא ,כשבקטר יונחו משימות ומטלות שונות
ובקרונות – עבודות הילדים...
אפשר להניח את מפת ארץ ישראל על השולחן ,כמו בשיר.
מפת ישראל לילדים מתאימה מאוד למטרה הזאת.
אפשר לתלות אותה על הלוח.
על קיסמים ,הנעוצים בגושי פלסטלינה אפשר להדביק שלטים קטנים ולציין מקומות מוכרים
ושמות מוכרים של ילדים ,המוזכרים בשיר ונמצאים על המפה.
אפשר "לסמן" את מסלול הנסיעה של הרכבת ...
עבודה נעימה וחג עצמאות שמח!
יעל.

