
 שירי ראש השנה                                 

 . בוקר טוב ומה נשמע1

 . בוקר טוב)שם הילד( מה שלומך היום? 2

 .תגידו כן, תגידו לא, תגידו לא יודע, אחת שתים שלוש.3

ים נעלמות. מצלצלות  י. בידיים אחת ושתיים ,הידיים הן על הראש, בידיים אחת ושתים היד4

 כף כף ואומרות שלום ובוקר טוב.טרלהלה מוחאות כף 

 . פתח וסגור מחאו כפיים. עלו עלו הגיעו לסנטר. פתאום נפתח הפה אאא ברחו משם מהר.5

 . שימי ידך6

 . אדום אדום זה כל מה שיש לי...)מה דיסק של רותי(7

. אני אתם וכל הילדים כולנו יחד כף מוחאים. כמה טוב וכמה נעים שכולנו כף מוחאים. 8

 וזר עם רגליים רוקעים, כולנו יחד ככה ועושים שקט()השיר ח

 . רוח רוח רוח רגע לא ינוח מהדיסקשל רותי9

. המטפחת על הראש לא רואים אותי אחת שתים ושלוש מי ימצא אותי קוקו...מי ימצא 10

 אותי... )מדיג דיג דוג( 

 . יש לי בית והרבה חלונות )אריאלה סביר(11

 שנה הלכה שנה באה  12

 בראש השנה איש לרעו נקרה בשמחה ללללללשנה טובה . 13

 . מדוע בראש השנה אוכלים תפוח בדבש )אריאלה סביר(14

 . כפית של דבש)אריאלה סביר(15

 . תפוחים ודבש בראש השנה. שנה טובה, שנה מתוקה...16

 . תרו תרוע תוקע השופר17

                                             

 

 

 



 שירי סוכות 

 .פטטין פטטין פטטרו )מהדיסק הראשון( 1

 שלום לכם )מפרפר נחמד( 2

לברטולו היתה תזמורת תזמורת תזמורת, לברטולו היתה תזמורת שניגנה כל הזמן...     3

שלפעמים היא שותקת, שותקת שותקת , שלפעמים היא שותקת והולכת לישון. ברטולו  

 תתעורר! 

 רוח רוח רוח )מהדיסק של רותי(  4

 תיו סתיו נושרים עלי זהב)מהדיסק של רותי(סתיו ס  5

מטפחת מטפחת על הרצפה מונחת מטפחת מטפחת רוצה איתך לרקוד. ארים אותך ביד   6

 אחת אניף אותך מצד לצד ,מצד לצד מצד לצד ואחזיר אותך מייד.

 פטיש מסמר ניקח מהר סוכה לבנות בנים ובנות....  7

 בסוכה שלנו שמחה וצהלה האורחים באים והשמחה גדולה להלה   8

 חג שמח חג שמח סוכות בא סוכות בא, כל הילדים יושבים בסוכה  9

לאבא הגבוה לסבא הכפוף לדודה השמנה יש מקום עם כל הגוף... ללללו ללללל    10

 לללולולילילי יש מקום פה לכולנו בתוך הסוכה שלי. 

ארבעה מינים לסוכה שלי הם קרבים קרבים, הדס ,לולב ערבה ואתרוג,  ארבעה מינים  11

 פה יחד נחגוג פה יחד נחגוג.

כשהשמש מסתתרת מאחורי ענן ובערב קצת קריר בשמים מעונן. כך יודעים שסתיו  12

הגיע ,סתיו סתיו סתיו. כך יודעים שסתיו הגיע סתיו עכשיו. היורה מוריד טיפות זה הגשם  

וציא ראשו חילי חילי חילזון. כך יודעים...  נחליאלי מקפץ מבשר על הראשון מי מייד מ

 בוא הסתיו רוח מיילל בגן עץ אחד משאיר עליו. 

 מתחת לכפתור תור תור.. )מהדיסק של רותי(   13

 הקוף אוכל בננה  14

 שעון גדול עושה טיק טק טיק טק 15

 חמישה ברווזים יצאו לטייל   16

 הג'רף לשתות מוכרח  17

                                             



 שירי גשם 

 

 . פטטין פטטין פטטרו 1

 . זום זום זום בא 2

 . מאחורי ההר 3

 כשהמטריה מתנפנפת לה ואומרת לטיפות שלום 4

 . ילדה אחת ומטריה אחת 5

 .חילזון זון זון6

 . מי הולך לאט ולא בחיפזון7

 . שימו לב שימו לב 8

 .במכונית שלנו מצא לטיול 9

 אני נוסע במכונית שלנו ומעביר הילוך לאחור . 10

 .נדנדה נדנדה קחי אותי לאגדה קחי אותי עד לשמיים ובחזרה11

 הנדנדה לא מתעייפת,שוב יורדת שוב עולה,מעלה מעלה מרחפת נעימת מחק קלילה.     

הנדנדה גם בלי כנפיים, מעלה מעלה ממריעה אם נעצום את העיניים ארגיש כמו ציפור      

 .דוהה

 .לקחתי אגורה הלכתי לחנות קניתי לכולם חתלתול בהזדמנות,  12

 טלפון, דג, פעמון, חצוצרה      

. מן העצים נושרים נושרים קעריות וספלונים מתגלגלים מרשרשים לאדמה אט אט 13

נופלים זוהר של סתיו הכל זהב. אמר גמד ששם עמד שוב אתכסה כי בא הסתיו, לאדמה  

 ספלונים. זוהר של סתיו ,הכל זהב...נושרים עלים, קערעות ו 

. ברוח הסתיו עלים קלים  מעל העצים נושרים נושרים עלי השלכת עלי השלכת , 14

 נושרים נופלים. 

        

 

 



 שירים לחנוכה 

 

 

. הגיטרה מנגנת וגם שרה1  

.מה רוצה הגיטרה? לברך את הילדים בבוקר טוב 2  

. בחנוכה כף כפיים נמחא 3  

סוב .סביבון סוב סוב 4  

.הסביבון שלי ישן לו 5  

. איזה חג שמח לי, אור נרות זורח לי6  

.תשע נרות היו לי בחנוכיה, הרוח בא עשה פו ונר אחד כבה...7  

.כחול כחול הנר שלי עולה ומתלקח, בחנוכיה שלי אומר לי חג שמח 8  

.לביבה לביבה לביביה לילי 9  

.כד קטן 10  

.באנו חושך לגרש 11  

. חנוכיה דולקת בכל אצבעותיי כל אצבע נר דולק ,כל אצבע נר  12  

כבה ודי.       

. סביבון קטן סביבון שמנמן מסתובב מסתובב ומיתיישב. קופץ 13  

קופץ...מתגלגל מתגלגל...ומיתיישב         

. סביבון שלי סביבון בוא לרקוד איתי, בוא לרקוד.... 14  

בחג החנוכה אסתובב פה לבדי. . מי יסובב אותי סביבון נחמד אני, 15  

חג שמח חג נפלא נשיר נרקוד בחנוכה , ידיים חיש נרים אל על    16  

נסתובבה נסתובבה במעגל        

 

 



שירי חורף                                      

.בוקר טוב ל... מה שלומך היום...1  

.שדה שדה פותח פה, מה מאוד אצמא למים נא שמים נא שמים  2  

נא המטירו מים. גרעין גרעין בניר ימתין... אילן אילן יתור ענן ,טלה וגדי בפעי וגדי,מה    

 מאוד אצמא למים נא שמים

דו הוא דוב לבן צפוני,רה הוא ריח מיושן, מי דופק על חלוני...  3  

הרכבת נוסעת תעלו עכשיו4  

דרנו הרכבת בואו ילדים לשבת כבר סי 5  

אצו רצו פעמונים רצו אל הגן 6  

הפעמון מצלצל גלין גלן 7  

שני פעמונים יצאו לטייל בסיבובים8  

במנענע כך נקיש 9  

לי ביד מנענע הוא עליז כל כך, את גופי מנענע ומכה בי אך,קחי גם את מנענע ויחדיו    10

נא תשאלו מדוע בואו ונשמח. נשמח כל הגוף פה מתנועע ויצהל האח! ניע נוע אך,אל  

הבוקר בא צריך לקום בשמחה רבה, נלך לגן ושם נשירה שיר קטן 11  

שלום אני הוא השבלול היום אצא לי לטיול אוציא מחוש ועוד מחוש ומהקונכיה הוציא  12

 לי את הראש וטיף טיף..כמה טוב שאני נרטב 

ן, כי הגשם הראשון שוב חילזון תגיד לי חילזון איך מטיפה אחת אתה מפסיק לישו  13

דופק קום חילזון והמים הצלולים צוננים ,מעוררים. חילזון די לישון. חילזון תגיד לי חילזון  

כיצד אתה זוחל לאט לכל מקום, כשהגשם הראשון מטפטף בכל מקום אל המים בשלולית 

גם לי   על רגלי שוב מחליק, חילזון די לישון.. חילזון תגיד לי חילזון בקונכייה שלך היש

מקום,איך לילד הקטון יש בראש כזה בלבול איך יהיה לך מקום אין זה בית רק שבלוב. 

 חילזון די לישון. 

איך נובח כלב אב אב אב, בזנב מקשקש אוכל מבקש  14  

 

 

                                   



עוד שירי חורף                                    

              

 סול מי בוקר טוב אני הולך לגן, סול מי בוקר טוב אני כבר לא קטן...  1

 שלום ל... שלום ל... לכל הילדים שלום...   

 בוקר טוב שבלולים כאן עלים נושרים, בוקר טוב שבלולים נצא  2

לטיולים. לא רוצים לא רוצים, לא אנחנו לא רוצים. בוקר טוב שבלולים כאן    

 החרגולים.... כאן הנמלים .... כאן טיפות הגשם,כן רוצים, כן רוצים כן אנחנו כבר יוצאים.

 מי יכול לשים יד על הראש? 3

 דיים, שתי רגליים, שתי שפתיים...לבובה יש שתי י 4

טיף תף תוף גשם גשם בוא לשטוף. כשטיף מטפטף הטיפות הן קטנטנות, כשטף מטפטף   5

 הטיפות הן שמנמנות וכשתוף מתופף אז אין גבול כי יורד אלינו מבול. 

תוף מירים יצא לטייל בעולם, בם בם בם לטייל בעולם. פגש בדרך תוף קטן אמר לו   6

 אנו נתופף. בם בם בם טרילירי לי לי תצטרף וביחד 

 עננים של גשם באו לבקר ואני מביט אל השמיים ... 7

 גשם גשם משמיים כל היום טיפות המים  8

 בואו עננים הבו גשם לגנים... 9

 על הקיר טיפס לו עכביש קטן 10

 האפרוחים שרים) מהדיסק של רותי(  11

 פיו פיו פיו קוקו רו קוקו )מהדיסק של רותי(   12

 יש לי פרה לבנה )מהדיסק של רותי(  13

 לינשוף עיניים ענקיות )מהדיסק של תנוע חיה(   14

 נסדר מעגל גדול   15

 

 

 



 שירי חנוכה

 בחנוכה כף כפיים

 בחנוכה נרקוד 

 כד קטן איכן אתה איכן 

שכל איש ידע וכל איש יבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו  

איש ידע וכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות איפה הנר ברבים להאיר את העולם נר. שכל 

 כולו.

עפרה ועידן אינב כשבחוץ ובפנים האור כבה ובליבי נגמרה האהבה, אני מחפש את הדרך 

להדליק אור בחזרה, כמה דרכים יש להדליק את האור לתת את היד לחבר לעזור אם יש  

וכר שאני מאוד אהוב, אעזור לי  מאוד עצוב, לא ז אהבה אז יש להבה בלב.כשאני לבדי

 למצוא את הדרך להדליק אור בחזרה 

 סביבון שמנמן 

 סובב סובב הסביבון 

 מי יסובב אותי

הסתובבתי הסתובבתי כמו סביבון המסתובב ולכן כשעצרתי העולם לי וכולם לי כ לי נראו 

לי וכולם לי כך  העולם  מסתובבים, התגלגלתי התגלגלתי כמו גלגל המתגלגל ולכן כשעצרתי

לי נראו מתגלגלים. התנדנדתי התנדנדתי כמו כסא המתנדנד ולכן כשעצרתי העולם לי וכולם  

לי כך לי נראו מתנדנדים. הסתובבתי התגלגלתי התנדנדתי כל היום ולכן כשנרדמתי העולם לי  

םוכולם לי הסתובבו, התגלגלו, התנדנדו גם בחל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             שירי טו בשבט 

 בוקר טוב העולם קם נאור 

מי רוצה תפוח זהב  אני, שיבוא אלי ואתן לו כבר תפוזים מן הפרדס שלי, אשכוליות,  

נטינה מתוקה, לימון חמוץקלמ  

 אצא לי השוקה תרנגול קטן אקנה לי, חתלתול, כלבלב, חמור,ברוז

בוני בובוני רוקד לי ריקוד תראו מה קורה כשמושכים לו בחוט של הרגל אז הרגל מתנועעת  

 ניענוע ניע נה..והרגל מתנועעת גם לפי המנגינה 

 מה נועלים

שיהיה יהיה עוד פעם חבריה הו קומו חבריה אז חבריה הו קומו חבריה מה שהיה היה מה 

המתניים מתנדנדות טרללל, הכתפים  קומו חבריה כי טוב לרקוד, הרגליים מרקדות טרלללל, 

מצטרפות טרל הידיים מתעופפות טרללל, יש לי קצב יש לי שיר מקפצת כל העיר, טרילילי,  

 טרללל ומהתחלה..

 על העץ שצמח לו בגן 

 אצא לי אל היער

שתיל קטן  יש בגן  

 כולנו מנגנים 

אני ניצב ניצב אני רגלי באדמה, אני ניצב ניצב אני ראשי לכוכבים, אני ניצב ניצב אני בין ארץ 

 לכוכב, אני ניצב ניצב אני כקרן אור זהב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טו בשבט שירים ל עוד                                   

 

 בוקר טוב ל... מה שלומך היום 1

 שלום לכם  2

 על העץ שצמח לו בגן  3

לדודה טובה היה לה כובע וגם היה לה זרע של רימון ,בתוך הכובע  דודה טובה זרעה  4

בבוקר זרע של רימון. מי יגיד לי מי ידע מי יפתור את החידה  מה צמח בתוך הכובע של  

הדודה טובה.? בתוך הכובע של דודה טובה צמח לגובה עץ של רימונים ודודה טובה אכלה  

וגם חילקה לכל הילדים. בתוך הכובע היה עוד כובע וגם היה זרע של תפוח, זרע   לשובה

 של שקד

יש לי משפחה מיוחדת במינה שכל היום אוכלת ירקות מהגינה ולכל אחד יש ירק מיוחד   5

שהוא אוהב לזלול באופן מיוחד דוד אליעזר, אוהב רק גזר ,דודה הדסה אוהבת חסה, דוד  

ד ארנון אוהב רק צנון ורונית הדודנית צנונית. לכבוד המשפחה  יחיאל אוהב רק פלפל ודו

המיוחדת במינה את כל הירקות אני זרעתי בגינה ולמי שבא אותנו לבקר אני נותנת מה  

 שטעים לו ביותר. 

 פעמונים נים נים נים נים 6

 את היד אני פותח ומשמיע צליל שמח 7

 אצו רצו פעמונים  8

 בואו ונכין עוגה... 9

 במנענע כך נקיש  10

 גינה לי גינה לי  11

 מסביב לעץ התות   12

 נשחק ביער כשהזאב לא נמצא   13

 יש בגן שתיל קטן  14

      

               

 



 שירים ליום המשפחה                                        

 בוקר טוב ל.... עם הקסילופון הפנטטוני. 1

 אגודל הוא אבא 2

 לטיילחמישה ברווזים יצאו  3

 פיל פילון 4

 היו הייתה משפחת רשרשנים5

 כולנו מנגנים כי זה כל כך נעים6

ביתי הוא המקום שבו אני גר, בו אני משחק עם ידידי, ביתי הוא כמו השמש בבוקר 7

כשנכנס מחמם אותי באושר, ביתי הוא גן יפה גם באביב שם אני הפרח ואמא הכלנית.  

 ח ואבא הוא הגנן.ביתי הוא גן יפה כל השנה, שם אני הפר

 מי יכול לנגן בקסטניאטות?  8

מנגנים ביחד שובי דו, מנגנים בקצב שובי דובי דוב, בקסטניאטות שובי דו בהיפופוטם  9

 שובי דובי ברגליים שובי דובי ודודבי דובי דובי דו.. 

 הגיטרה אומרת שלם ואתם עונים לה טוק טוק טוק...  10

נו הסתובבנו והשתוללנו עד שהתעייפנו, אז אחזנו שני חברים טובים אנחנו לטייל יצא  11

 יד ביד מעגל עשינו הסתובבנו והשתוללנו עד שבא אחינו. 

 סבא יהושוע וסבתא בת שבע  12

 מוישלה היה ילד סקרן ונבון   13

 

 

 

 

 

 

 

 



 שירים לפורים

 

 

בוקר טוב להתעורר  1  

חג פורים חג גדול לילדים 2  

אני פורים  3  

מישנכנס הדר  4  

ליצנים קטנים אנחנו  5  

ליצן קטן נחמד  6  

ליצן קטן מסתובב במעגל  7  

אחת שתיים שלוש אני אחשורוש  8  

זקן ארוך לי עד ברכיים  9  

חמישה ליצנים קטנים יושבים במעגל  10  

טיף טף תוף גשם בו לשתוף   11  

אט לאט יורד השלג צח הוא כלובן ורד,מסתחרר ומרחף, מרחף מתעופף כברקת שמיים  12

ה. טופפות טיפות של גשם חג במחול המים על עצים ועל גגות, על בתים ושדות  אל האדמ

כברכת שמיים מן העננים. שמש פז צופה ממעל מאחורי הסער לעולם נאמנה, חייכנית  

 מאירה היא ברכת שמיים ידידת האדמה. 

                                

                                   

 

 

 

 

 



שירי פסח                                                                          

בוקר טוב ל .. מה שלומך היום?1   

חג שמח פסח בא 2  

שמחה רבה אביב הגיע פסח בא 3  

באגוזים נשחקה חג הפסח בא אם ניחשת ומצאת הם כולם שלך, זוג או פרט, מה יש לי  4

כולם שלך. ביד אם ניחשת ומצאת הם   

מה נשתנה הלילה הזה  5  

עבדים היינו  6  

בתוך ידי מרקד פרפר  7  

10יש לי פרפרים  8  

היה לי פרפר  9  

פרפר פרפר פרח חי   10  

אחד מי יודע  11  

מתחת לכפתור   12  

הקוף שלי אוכל בננה  13  

אדום אדום זה כל מה שיש לי 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שירי יום העצמאות 

בוקר ,יוצאים מהמיטה.בוקר בא בוקר בא כבר הגיע  1  

 יוצאים מה מיטה מורידים שמיכה 

ושרים ושרים בוקר הגיע כבר צריך לקום.    

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת 2  

כחול ולבן זה צבע שלי  3  

כל הארץ דגלים  4  

ארץ זבת חלב  5  

עוד יבוא שלום עלינו  6  

צ'ק צ'ק הרכבת  7  

עושה שלום במרומם 8  

כולם, במילה אחת בודדה הלב מלא בהמון תודה, הללויה לעולם ,ישירו  9  

והולם גם הוא איזה עולם נפלא, הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה  

 שהיה ומה שעוד לא היה הלולויה! 

שתי צפרים קטנות יושבות על הגדר  10  

קן לציפור בין העצים 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

שירי לג בעומר   •  

•  

ני הולך לגןסול מי בוקר טוב  1  

אש אש על כל תל מ יזורח מי צוהל, אש אש זה הליל חג הוא חג לישראל. אש אש על כל   2

 שביל עד הבוקר פה נגיל, גיל צליל כל הליל ל'ג בעומר לישראל. 

אמר רבי עקיבה3  

קרוא קרוא קרוא צפרדע ירוקה 4  

קרוקרו קרו קרו שרה צפרדע 5  

ם מסמר ואחת ושתיים... אם צריך לתקן את הכסא תנו לנו פתיש וג6  

אם צריך לסיד את הקירות תנו לנו סיד וגם מברשת ואחת ושתיים..      

 אם צריך לכבס את הבגדים תנו לנו סבון וגם קצת מים..

מה יש לי בכף היד פעמון קטן נחמד, פעמון צלצל צלצל מן הבוקר עד הליל בחוזקה הוא  

תחלה נתחיל..מצלצל ,הנה כך הוא משתולל ועכשיו שקט הצליל ומה  

הפעמון מצלצל גלין גלן 7  

אצו רצו פעמונים  8  

במכונית שלנו נצא לטיול  9  

עצור עצור רמזור אדום 10  

נשוט נשוט יחדיו בסירה קטנה.. 11  

נסדר מעגל גדול   12  

 י הביטי הביט13

 

 

 

 



 שירים לשבועות                                                            

 ( מי ברכב: מי ברכב מי ברגל מי יצעד בסך מי בראש ישא הדגל ובתוף מי יך? הך בתוף    1

 במצלתיים! בשליש בצלצל נעלה נא לירושלים שם נהולה כל הליל.     

 ומס גרעינים כי רב. ובמרחב הרים יום( שיבולת בשדה: שיבולת בשדה כורעה ברוח מע2

כבר יפוח השמש כתם וזהב. )פזמון:( עורו הו עורו שורו בני כפרים! קמה הן בשלה     

 כבר 

 על פני הכרים. קיצרו שלחו מגל עת ראשית הקציר. שדה שעורים תמה זר חג עוטרת      

 ה. )פזמון:( הבו  שפע יבול וברכה לקראת בוא הקוצרים בזוהר מזהרת חרש לעומר מחכ    

 הניפו נירו לכם ניר חג לקמה עת ראשית הקציר. קיצרו שלחו מגל עת ראשית הקציר!      

 ( סלינו על כתפינו: סלינו על כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ באנו הבאנו ביכורים. 3

הך ( פנו דרך לנו ביכורים איתנו הך, הך, :מיהודה ומשומרון מן העמק והגליל )פזמון    

 בתף 

 והך בחליל! שדינו וגנינו הבשילו יבולים כרמינו מקשותינו בכרו פרי הילולים תאנים     

 ותפוחים ענבים ושקדים )פזמון: פנו דרך לנו...(     

 מה טבו מעגלינו מה יפו הטורים! זמרת הארץ לנו הבאנו ביכורים מגולן ומבשן מן הנגב     

 .(והירדן. )פזמון: פנו דרך לנו..    

 ( פרי גני הנה הבאתי מלא הטנא רב פאר. ביכורים פה העלתי וראשי עטרתי זר. 4

ללל... מן הכפר מוביל העירה בן רועים טלה וגדי ושיריו בקול ישירה דידל דידל דידל      

 די!

לי לי לי... בן איכר מפרי גנהו תאנים ורימונים ובסל לו על שכמהו תהמינה זוג יונים.     

 לו לו.. 

 .הם בזמר הזה )מתי כספי(( 5

 ( ארץ זבת חלב: ארץ זבת חלב. חלב ודבש. 6

 

 

 



 

 

 

 שירי חיות

. קרן שמש מרצדת מבעד לתריסים ואותנו מברכת שיהיה זה יום מקסים. יום מקסים ל.....  1

 יום מקסים ל..... 

. דג אדום שחה שחה עד לדופן הבריכה שם ראה פרפר צהוב ושתק לו בוקר טוב, דג 2

 אדום.... שם פגש פרפר צחר

 מי שירצה לשחות רק רגע, כברווז, כדג  3

טרילילילי בא אביב ציפורים שרות לי שיר חביב, בין הענפים הירוקים הן שרות שירים כה   4

רגליים  2מתוקים. על רגל ימין אני יכול ועכשיו גם כן על רגל שמאל, אני יכול לקפוץ  על 

 טרילילילי למחוא כפיים

רחוק רחוק על עץ ירוק ירוק שתי ציפורים מתחילות לשרוק, שורקות הן ציף ציף   הי שם 5

 ציף שורקות הן צף צף צף מזמינות עוד חבר להצטרף, ללללל איזו מקהלה.

 ארנב קטן בערוגה שוכב לו וישן , ארנב קטן ארנב חמוד על מי אתה חושב...ארנב קפוץ.  6

טווה, שכב לישון עד יום ראשון , כשלישון   זחל זחל מתפתל ואוכל וזולל כששבע שמיכה 7

 הוא גמר נהפך לפרפר.

 אצא לי אל היעיר לפגוש את הקוקית  8

דג קטן קטן שט מפה לשם בועה, בועה בועה, גד קטן קטן שט ונעלם בועה בועה בועה,   9

הגלים מניעים אותו בעריסה, דג גדול לחפש אותו לשווא ניסה כי, דג קטן שט ונעלם בועה 

 בועה בועה 

 מתחת לכפתור שמצאה מרטין...   10

הושט היד לפנים...  11  

   

  



 שירי קיץ                                                      

 ( אני שמח שהקיץ בא אז בואו נצא למסיבה. 1

 כדור כדור קופץ קופץ מתגלגל ומתגלגל (2 

שלי ועכשיו עליו אשב, אחבק אותו  ( כדור ים כדור ים עף לגובה ונופל על הרצפה. הוא 3.

 קרוב     ללב מתגלגל מתגלגל בחזרה. 

( נאמר שלום שלום שלום בעיניים שה שלום, בכתפיים במתניים שלום שלום נאמר  4

שלום     נשלח בחום ברכת שלום, שלום לך שלום גם לך שיהיה זה יום נפלא נאמר שלום  

 ברגליים.     , בברכיים 

 ( סנדלים וים כחול. X2שמש פז בשמי התכול. הקיץ בא )( הקיץ בא, הקיץ בא 5

( ונצאה במחול. נמחא כפיים X2( בוא נבנה ארמון בחול. הקיץ בא )X2הקיץ בא )    

 נרקוד  

 (  X2( נמחא כפיים נרקוד בשניים קיץ בא אל העולם. הקיץ בא )X2בשניים כמה חם )    

 ( וביחד נדלג.  X2( עם כדול ים נשחק. הקיץ בא )X2גלידה, ארטיק נלקק. הקיץ בא )    

 ( העולם אולי צוחק. נמחא כפיים נרים רגליים קיץ בא או כמה חם, נמחא  X2הקיץ בא )    

 כפיים נרים רגליים קיץ בא אל העולם.    

 ( בוא נשב בתוך סירה.6

 על העולם אני גיבור אני מלח   ( אני יושב בתוך גלגל הים מביט סביב7

(. מפליגים שטים וידי כמו משוטים מפליגים ועולים לרכב  X2והים שלי רחב כל כך )     

על  הגלים. גלגל במים מתנדנד אבל אני אינני מפחד. אני עולה על גל גדול והים שלי כל  

 על הגלים!   (. גלגלים גלגלים במים הכחולים הם יורדים ועולים קופצים X2כחול )      כך 

 ( בקיץ כמה חם כמה חם, בקיץ הולכים לים הולכים לים.8

 ( הים גדול צבעו כחול אני יושב לי על החול, בונה בתים, אופה עוגות החול מדגדג לי          9

באצבעות. ארוץ עכשיו למים אקפוץ אחת ושתיים אשחה לי כמו דג, איזה יופי איזה     

 חג!

 בקיץ הולכים לים, נולים סנדלים . בקיץ החיים יותר יפים.  בקיץ כמה חם כמה חם.(  10

 

 ( מסביב לעץ התות מוקדם מוקדם בבוקר הוא מצחצח השיניים מתלבש בחליפה  11



 

 

 

 


