
1+2חורףמערך
שירים ודקלומים

דקלומים
(דקלום):

בתוך גזע עץ ביער עבות
גר גמד טוב לב עם פנים חביבות.

התעורר הגמד בבוקר של חורף
הוציא את ראשו, חש טיפה על העורף.

נשם את האוויר הצח
ואת איבריו מתח.

וכדי להפיג את הקור
הגמד החל לספור

ידיים למעלה: אחת, שתיים, שלוש, ארבע
ידיים למטה: אחת, שתיים, שלוש, ארבע

ידיים לצדדים
הו... כמה נעים.

יצא הגמד לטייל ביער
הלך בין העצים וטיפס על ההר

ראה חברה בסלעים היא מוקפת
וגילה בשמחה- זוהי רקפת.

שירים
טיפות בענן

חמש טיפות היו בתוך ענן של מים.
טיפה אחת נפלה ישר מן השמיים,

הטיפה נפלה לה לה והתגלגלה לה לה לה
לה לה לה לה לאדמה.

ארבע טיפות היו בתוך ענן של מים.
טיפה אחת נפלה ישר מן השמיים,

הטיפה נפלה לה לה והתגלגלה לה לה לה
לה לה לה לה לאדמה

שלוש טיפות היו בתוך ענן של מים.
טיפה אחת נפלה ישר מן השמיים,

הטיפה נפלה לה לה והתגלגלה לה לה לה
לה לה לה לה לאדמה

שתי טיפות היו בתוך ענן של מים.
טיפה אחת נפלה ישר מן השמיים,

הטיפה נפלה לה לה והתגלגלה לה לה לה
לה לה לה לה לאדמה

טיפה אחת היתה בתוך ענן של מים…

שירים
-לוין קיפניסרקפת

מתחת לסלע צומחת לפלא
רקפת נחמדת מאוד.

ושמש מזהרת נושקת עוטרת,
עוטרת לה כתר ורוד.

רקפת רקפת ציפור מצפצפת
"הציצי אך רגע אליי"

רקפת נהדרת בסלע נסתרת
נסתרת מנפש כל חי

יצאה עם הרוח בת שבע לשוח
היה אז הבוקר בהיר

כל צמח כל פרח אוספת בדרך
ופיה אך זמר ושיר

מסלע וגבע יורדת בת שבע,
רקפת חן על החזה

ציפור מצפצפת ורוח לוטפת
וסוף כבר לזמר הזה.

שירים
-לוין קיפניסהדובים

בו בו בו בו בו בו בים
מי כמונו הדובים

בו בו בו בו בו בו בים
מי כמונו הדובים

כל החורף נום נום נום
ובקיץ קום קום קום

כל החורף נום נום נום
ובקיץ קום קום קום

-יהונתן גפןרעמים וברקים
רעמים וברקים בליל חורף קר
לא נשמעים תמיד אותו הדבר

ברקים ורעמים
רעמים וברקים

לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים

רעמים וברקים בלילות הגשומים
את הברק רואים אבל את הרעם שומעים

יש רעמים שמאוד מפחידים
ויש כאלה שרק קצת

יש רעם חלש ורעם בינוני
ורעם חזק חזק

שלא נעים לשמוע
בעיקר אם אתה לבד

https://www.youtube.com/watch?v=jSyIEPBUsZo
https://www.youtube.com/watch?v=rKfqGI-fNAc
https://www.youtube.com/watch?v=QGDCdkr4Pe0


(דקלום):
לפתע נראה מהשמיים
אור גדול מאיר עיניים

ואחריו נשמע רעש אדיר
ברק ורעם נעים להכיר.

היורה-עוזי חיטמן

גשם, גשם, משמיים 

קול המון טיפות המים 

טיף-טיף-טף, טיף-טיף-טף 

מחאו כף אל כף 

טיף-טף, טיף-טף 

טיף-טיף-טף, טיף-טיף-טף 

מחאו כף אל כף! 

גידי גוב-חורף
נספר פה על הקיץ

שהולך ונעלם
מטריות ומגפיים

מוציאים מהמחסן

עכשיו - כבר לא נלך לים
ונלבש כפפות וסוודר חם

כי חורף השמש נעלמת בחורף
הגשם מטפטף על העורף

חורף - וקר
חורף - צריך ללבוש

מעיל כל החורף
וגשם מטפטף על העורף

דתיה בן דורילדה ומטריה-

ילדה אחת ומטריה אחת

יצאו בגשם לטיול נחמד

פגשו בקצה השביל
ילדה בתוך מעיל

שלא הייתה לה מטריה- יה!

אמרו לה: "בואי איתנו יבש אצלנו
ויש אצלנו מקום"

אמרו לה: "בואי איתנו יבש אצלנו
ויש אצלנו מקום".

שתי ילדות ומטריה אחת
יצאו בגשם לטיול נחמד...

שלוש ילדות ומטריה אחת...

https://www.youtube.com/watch?v=EX-QZYUXuDI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5bbt872LA0
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=44&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=k6Ob0UqYujE


חורף - וקר

)גרב לבנה וגרב אפורהלסבתא של אפרים (
לסבתא של אפרים,לסבתא ברווזים

אחד לבן, שני אפור
לסבתא ברווזים.

הושיטו צווארים מי הארוך משניים?
אחד לבן, שני אפור

ובשלולית המים רחצו את הרגליים
אחד לבן, שני אפור
והסתתרו השניים.

הסבתא של אפרים
קוראת לברווזים

איה לבן?איה אפור?איה הברווזים?
יצאו הברווזים השתחוו אפיים

שלום לבן, שלום אפור
שלום לברווזים.

שיר הגשם-לאה גולדברג
בואו עננים

הבו גשם לגנים
טיף, טיף, טיפותיי

גשם, גשם ִלְשדוַתיי.
לשיבולת, לאילן

וְַלֶּפרח הקטן ֶשַּבגן.

ִהנה עננים
גשם, גשם בגנים
טיף, טיף טיפותיי

גשם, גשם ִלְשדוַתיי.
לשיבולת, לאילן

וְַלֶּפרח הקטן ֶשַּבגן.

-דתיה בן דורשי מן הפרדס
מי רוצה תפוח זהב? אני!
מי רוצה תפוח זהב? אני!

שיבוא אלי  ואתן לו שי:
תפוזים מן הפרדס שלי

תפוזים מן הפרדס.

מי רוצה אשכולית צהובה? אני!
מי רוצה אשכולית צהובה? אני!

שיבוא אלי ואתן לו שי…

מי רוצה קלמנטינה מתוקה?
שיבוא אלי...

מי רוצה לימון חמוץ?
שיבוא אלי...

-אריק איינשטיןקילפתי תפוז
קילפתי תפוז,

מצאתי בפנים -
כמו בתוך קן ילד ישן.

הילד אמר:
"אתה עשית פה חור,

תקן את הפלח,
נושב עלי קור."

אמרתי: "רגע,
סליחה, שלום."

ואת הפלחים
שמתי במקום.

ועד היום -
אם הוא לא הצטנן,

בתוך התפוז ילד ישן.

 

https://www.youtube.com/watch?v=09EMl7diO7k
https://www.youtube.com/watch?v=F4sbua_VE_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_cbBGGg_aRk

