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 מערך שיעור מתודיקה להוראת צ'לו בקבוצה, מחצית א'

 )נכתב במסגרת קורס "מתודיקה להוראת כלי קשת בקבוצה"( בהנחיית המרצה תמי אורדו

  פרטים כלליים: .1

  הודיה גואטה: שם הסטודנט/המורה                               14.10.2019תאריך: 

 דק'  45עור: משך זמן השי                   5מס' תלמידים:         '      גב' או כיתה:   

 

 לימוד השיר מנצנץ כוכב קטן.  :נושא השיעור .2

 

 :מטרות השיעור .3

 מטרות כלליות:

 לימוד ליווי השיר מנצנץ כוכב קטן.  -

 חיזוק הזיכרון המוזיקלי.  -

 פיתוח השמיעה המוזיקלית.  -

 

  מטרות אופרטיביות:

   בפיציקטו של ליווי השיר תנצנץ כוכב קטן. קראו וינגנוהתלמידים י -

בים שונים הקשורים לליווי השיר הנלמד ויישמו אותם על למדו מקצהתלמידים י -

 תלמיד.-ו בשיטת חיקוי מורהל'המיתרים הפתוחים בצ

                               התלמידים ימציאו מנגינה באורך תיבה של ארבעה רבעים וחבריהם לכיתה יצטרכו   -

 .לזהות מה נוגן ויתבקשו לחזור על זה

 בתווים.  אלהתמצ התלמידים ילמדו -

 

 המושגים שידונו בשיעור: .4

 פיציקטו.  -

 מקצב של רבע והפסקה. -

 סימן חזרה. -
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 מהלך השיעור: .5

 והשיעור נפתח בנגינה ושירה של התלמידים יושבים בחצי גורן מול המורה       

 טוב"."בוקר       

קשור ) וריאציה שונהכל פעם ברבעים והפסקות רבעים,  םעת תיבה ן.המורה מנג

. אחרי מספר נוגן ולחזור על זה בנגינהדים צריכים לזהות מה ( והתלמיהנלמד רישל

  זרים ו חו יםזהלנגן ושאר התלמידים מ , תלמיד אחר מתבקשתן.תיבות שהמורה מנג

בפני החברים לקבוצה שלאחר מכן מחקים אותו ק זוכה לנגן על מה שניגן ומי שצוד

 בנגינה.

  20מס'  15)עמוד  קטן  מנצנץ כוכב ירת את ליווי הש. לאחר מכן המורה מחלק

ת .ם התמצאות בתווים, שואלאית בודק.תהמורה  .מחוברת "קהילה מנגנת לצ'לו"(

ותר תיבה יכולה להיות י  והאם יש תיבות חוזרות? איז כגון: אותם שאלות על התווים

ח"כ התלמידים קוראים את התווים ואז מנגנים בפריטה. המורה מאתגרת בנגינה? א

 ת לתקן אחיזה וידיים. .ת איתם על התיבות הקשות ועובר.מתעכב

ה את התיבות .סון המורה מסתירבאוני באופן משביע רצוןלאחר שהתלמידים ניגנו 

ה עוד  .המורה מסתירמהזיכרון, ובהדרגתיות  מנגניםשחוזרות על עצמן והתלמידים 

 ד שהילדים מנגנים מהזיכרון את כל ליווי השיר.תיבות ע

למידים צריכים כל אחד לנגן תיבה בתורו מהשיר ומי  קים משחק, התלאחר מכן משח

יבה בחברו נפסל בא ומי שנשאר אחרון  שטעה פסול והתלמיד הבא ממשיך מהת

 מנצח.

 למידים שמנגנים את הליווי.לסיום השיעור המורה מנגנת את המנגינה יחד עם הת

 ת לתלמידים. ת מילות עידוד מגוונות וממוקדו.* במהלך השיעור המורה אומר

 

 שימוש באביזרים:

 / לוח תווים מחיק  ללוחמחיק טוש  -

 עמודי תווים.  -

 ." לצ'לוצליל וקשת" מחוברת  20תרגיל  15עמוד  -

 


