
עולמה הקסום של האופרה



מחולק לתחומי מקצוע שונים. אך

באופרה הבחירה
האמנות של סל תרבות רב, היצע

באופרה מאפשרת לבתי הספר לבחור את כולם. הבחירה

 והאמנות התיאטרון המוסיקה, בין שמייצרת האופרההמיוחד השילוב
, מאפשר חשיפה תרבותית רחבה המועברת על ידי מוסד החזותית

ראשון במעלה. תרבותי

מאפשרת היכרות עם גדולי המלחינים של המוסיקה הקלאסית האופרה
שימוש באגדות ילדים מוכרות. תוך

הרחבת הקשבה, הבחירה באופרה היא בחירה בחינוך למצוינות,
אופקים, בחירה בהגשמת חלומות תוך דבקות במטרה והתמדה.



האופרה של הקסוםהבאים לעולמה ברוכים

תכנית חינוך ייחודית הפותחת בפני 
צוהר לעולם המופלא של האופרה התלמיד
המשתלבות בה. והאמנויות

המוסיקה ועד לאמנות דרך מהספרות,
חזותית.
יגיעו אל בתי הספר/גני התכנית במסגרת

האופרה הישראלית לשלושה זמרי הילדים
חווייתיים שבשיאם ייהנו מפגשים

ממופע אופראי מקוצר ומתורגם התלמידים
באולם מקומי. לעברית



לאופרה מבוא – ראשון מפגש
אופרה. זמר בהשתתפות אינטראקטיבי חוויתי מפגש

הנושאים: בין

 אופרה?זאת מה
 צלילים? כאלהמשמיעים איך
 באופרה?משתתף מי



אופראית דמות בניית – שני מפגש

מצוות ומאפרת אופרה זמר בהשתתפות מרתק מפגש
האופרה.

 נוצרת דמות כיצדילמדו התלמידים
ותלבושות. איפור באמצעות

הזמר את תהפוך המאפרת המפגש במהלך
הילדים עיני לנגד האופרה מתוך לדמות

עם נוספות לדמויות דוגמאות תייצר ואף
הילדים.



לצפייה הכנה קונצרט – שלישי מפגש

ופסנתרן.  אופרהזמרי שני מנחה, בהשתתפות מפגש
ועל המלחין על לליברית, הסיפור הפך איך ילמדו התלמידים

 העלילה. סיפור
 לטעימותיחשפו התלמידים
מוסיקליות.



אופראי מסכם מופע

 לבחירהמקומי בהתאם  באולםאופראי מופע



 לבחירה:מופעים

חליל הקסם
מוצרט

פיגרו נישואי
מוצרט

ההפתעות תיבת
מוצרט

וגרטל/עמי ותמי
הומפרדינק

הנזל

סינדרלה
רוסיני



האופרה הישראלית -

האופרה בפרויקט למוסיקה המורות שילוב

תכנית מציעה האופרה המפגשים, לשלושת בנוסף
 .למורות העשרה

מפורטים, שיעור מערכי כוללת התכנית
קטעי תווים, שבפרויקט, השיריםללימוד פלייבקים

הישראלית. האופרה מופעי מתוך וסאונד וידאו
ויוסברו התכנית תוצג בה השתלמות, בנוסף,

אילן. לימור על ידי המערכים



.




	הבחירה באופרה
	ברוכים הבאים לעולמה הקסום של האופרה
	מפגש ראשון – מבוא לאופרה
	מפגש שני – בניית דמות אופראית
	מפגש שלישי – קונצרט הכנה לצפייה
	מופע אופראי מסכם
	מופעים לבחירה:
	שילוב המורות למוסיקה בפרויקט האופרה


