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"עננים" ,מילים :שרה זוטא לחן :אילאיל שרון
עננים גדולים עננים כבדים
מתקרבים ,מתקרבים ומתנגשים!
בום! בא הרעם.
בריק! הברק.
וטיפ טיפות הגשם קפצו לי על האף 2X
אופן ביצוע השיר עם האצבעות:
"עננים גדולים עננים כבדים
מתקרבים ,מתקרבים ומתנגשים!"( -ידיים מתקרבות זו לזו עד שנפגשות במחיאת כף).
"בום! בא הרעם" ( -מחיאת כף).
"בריק! הברק" ( -חיכוך כף יד אחת בשנייה כלפי מעלה ומטה).
"וטיפ טיפות הגשם קפצו לי על האף"  -כפות ידיים מרצדות ומצביעות על האף.

ענן מצונן ,אירית אבן  -חן
ענן מצונן
התעטש בשמים
(אפצ'י ,צ'י צ'י)
ועלי כל הזמן,
השפריץ טיפות של מים.
(אפצ'י ,צ'י  -צ'י)

ענן מצונן,
זה לא יפה.
אם אתה מתעטש,
שים יד לפה.

קר לי בידיים (מחבר לא ידוע)
קר לי בידיים,
קר לי ברגליים,
קר לי בצוואר
הוי קר לי ,קר לי ,קר!
נשפשף את הידיים,
נשפשף את הרגליים,
נשפשף את הצוואר
שיהיה לי חם.

פעילות:
"קר לי ב – "..נוגעים באיברים המוזכרים ומציגים תנועות של קר.
"נשפשף את הידיים – "..משפשפים את האיברים המוזכרים ,תחילה כל
ילד על גופו ובהמשך ניתן לבצע בזוגות כשכל ילד "משפשף" את האיבר
של בן הזוג.
בהמשך המנחה והילדים מציעים  3איברים אחרים.

ענן ועננת (מחבר לא ידוע)
ענן קטנטן ועננת קטנטנה
נפגשו ביחד ,נתנו נשיקה !!!! !!!!.
כך נתנו הם נשיקה:
ענן קטן ועננה קטנה
נפגשו ביחד ,נתנו לטיפה !!!! !!!!.
כך נתנו הם לטיפה:
ענן גדול ועננת גדולה
נפגשו ביחד ,התחבקו בחוזקה !!!! !!!!.
התחבקו חזק כל כך:
עננים קטנים ועננת גדולה
נעלמו לפתע ,כי השמש זרחה.

לי מעיל ומגפיים (מחבר לא ידוע)
לי מעיל ומגפיים
ומצמר הגרביים
וגם מטריה קטנה
אבא לי היום קנה (.)x 2
לה – לה – לה ,לי קנה ( x 2ומחיאות כף).
גשם בוא רד משמיים
ומלא שלולית המים.
אקפץ ולא אפחד
יסתכל בי כל אחד (.)x 2
לה – לה – לה ,כל אחד ( x 2ומחיאות כף)

חמש טיפות (מחבר לא ידוע)
חמש טיפות היו
בתוך ענן של מים
טיפה אחת נפלה
פתאום מן השמים
הטיפה נפלה לה  -לה
והתגלגלה לה  -לה
לה  -לה  -לה לאדמה.

ארבע טיפות היו
בתוך ענן של מים
טיפה אחת נפלה
פתאום מן השמים
הטיפה נפלה לה  -לה
והתגלגלה לה  -לה
לה  -לה  -לה לאדמה.

שלוש טיפות היו
בתוך ענן של מים
טיפה אחת נפלה
פתאום מן השמים
הטיפה נפלה לה  -לה
והתגלגלה לה  -לה
לה  -לה  -לה לאדמה.

שתי טיפות היו
בתוך ענן של מים
טיפה אחת נפלה
פתאום מן השמים
הטיפה נפלה לה  -לה
והתגלגלה לה  -לה
לה  -לה  -לה לאדמה.

טיפה אחת הייתה
בתוך ענן של מים
גם היא נפלה
פתאום מן השמים
הטיפה נפלה לה  -לה
והתגלגלה לה  -לה
לה – לה  -לה לאדמה.

פעילות במרחב:


שיחה ודיון :האם לענן צורה קבועה או משתנה? (ניתן להמחיש בעזרת
גוש אקרילן שמשנה גודל וצורה) .האם הענן עומד במקום או זז ונע
בשמים? אילו צורות יש לעננים? כמו איזה חיות  /חפצים  /צורות?



המנחה מזמין ילדים להציג צורות ולנוע כמו עננים.



כל ילד מקבל אביזר המסמל ענן כגון מטפחת ,כרית תחושה ,כדור אקרילן
וכ"ו .ניתן להוסיף חיצים לסימון כיוון ההליכה – קדימה ,אחורה ,ימינה
ושמאלה.
דקלום:
בגוף שלי ארבעה כיוונים.
מי יודע להיכן הם מצביעים?
קדימה ,אחורה ,ימין ושמאל.
קדימה  -אני צועד ישר
אחורה  -אני מעט נזהר.
לצד ימין אפנה בבטחה.
לצד שמאל  -אפנה בשמחה.
לבסוף ננוח מכל הכיוונים
נעשה סיבוב קטן  -סתם כי זה נעים.



המנחה מכריז על איבר שעליו יונח האביזר ועל הילד להתקדם מבלי להפיל
את האביזר ומבלי לאחוז אותו בידיו .איברים לדוגמא :ראש ,מרפק ,כתף,
גב ,בין הרגליים וכ"ו.



לעננים יש מסטיק על איברים שונים בגוף (מלפנים ,בצדדים או מאחור)
והם יכולים להידבק למקומות וחפצים שונים כמו רצפה ,קירות ,כסאות,
חברים ,וכ"ו .המנחה מנסה להפריד את הילדים ללא הצלחה.



תופסת דגדוגים :המנחה בוחר "עננה שובבה" בשם זלדה ,שמשכנעת את
כל העננים להתקדם בעזרת איברים שונים במגוון צורות וכיוונים כמו -
לזחול ,ללכת על הברכיים ,הליכת סרטן ,כלב ,וכ"ו .כשזלדה תופסת ענן
היא רשאית לדגדג אותו ולהשפריץ עליו מים = דגדוגים.



מסלול עננים :הילדים מסתדרים בטור אחד אחרי השני ומתקדמים כמו
לטאה ארוכה.



המלך אמר :הקבוצה מסתדרת במעגל והמנחה נותן הוראות ל"ענן" הגדול:
הענן צועד לאט קדימה 3 ,צעדים :צועדים וסופרים 3 ,2 ,1
הענן צועד אחורה  3צעדים :צועדים וסופרים יחד3 ,2 ,1 :
הענן צועד ימינה  3צעדים ,שמאלה  3צעדים ,ובמקום מסתובבים סתם כי
זה נעים.
המנחה יכול לאתגר את הילדים לחזור על הרצף בקצב מהיר יותר,
להפחית או להגדיל את כמות הצעדים.



הקבוצה מסתדרת במעגל ואוחזת "ענן גדול" (סרט בד ,חבל ,גומייה
שיתופית) .הילדים פועלים בשיתוף בהתאם לענן שמשנה צורה ,גודל וכיוון.



כאן תוכלו למצוא מגוון פעילויות לנושא "אני וגופי" בגיל הרך .



וכאן פעילויות נוספות לפיתוח תחושה ומוטוריקה בגיל הרך.

הפיל והנמלה (מחבר לא ידוע)
הפיל והנמלה יצאו לטייל ופתאום- ....
הפיל התעטש" :אפצ'י!"
(טרללה וטרללי)
"לבריאות" ,קראה הנמלה
"לבריאות ,תהיה בריא",
(טרללה וטרללי)
"מה ,מה אמרת?"  -שאל הפיל את הנמלה
"לבריאות ,תהיה בריא"
(טרללה וטרללי)
"את למעלה ואני למעלה ,לא שומע אף מילה.
בואי הנה תעלי"
(טרללה וטרללי)
אז טיפסה הנמלה ,עלתה
(טרללי וטרללה)
טיפסה לפיל על הזנב ,טיפסה לו על הגב
עלתה ,עלתה ,עלתה ,עלתה..
וכשהגיעה לאוזן הפיל אמרה הנמלה:
(טרללי וטרללה)
"לבריאות ,תהיה בריא!"
(טרללה וטרללי)
"תודה רבה לך נמלה ,תודה רבה .א – א  -אפצ'י!"
(טרללה וטרללי)
ומהאפצ'י הגדול נפלה הנמלה
(טרללי וטרללה)
והפיל התעטש" :אפצ'י!"
(טרללה וטרללי)

באה רוח  /רונה
באה רוח מטיילת,
באה רוח משתוללת
נחה על האדמה,
איזו רוח נעימה.
מטפסת ,מטפסת ,מטפסת ,מטפסת
ו ...את  ....היא תופסת.

פעילות:
נעזרים במטפחת שקופה וממחישים בעזרתה את מילות השיר.
עוברים מילד לילד  -בכל פעם המטפחת מכסה את הפנים של ילד אחר.
אפשר להשאיר אצל כל ילד מטפחת ולעשות יחד איתם את תנועת המטפחת
לפי המילים.
אחרי שהילדים מכירים את השיר אפשר להזמין
את הילד ש"הרוח" תפסה ותפקידו לתפוס ילד
אחר עם המטפחת.

גֶׁשם ,ג .בן שך
עֲ נָנִ ים ֶׁשל ֶׁ
ֶׁשם
ֲענָנִים ֶׁשל ג ֶׁ
מֱ טַ יְּ ִלים ֵמעַ ל
וַאֲ נִ י ַמ ִביט עַ ל הַ ָש ַמיִ ם.
אּורי
גַם אֲ נִי כְּ מֹו ִ
ּומיכַל
ִדינָה ִ
כֹּה אֹוהֵ ב
אֶׁ ת ִטיף ִטּפֹות ַה ַמיִם.
ֶׁשםִ ,טיף  -טַ ף,
ִטיף  -טַ ף ג ֶׁ
ֶׁשם ִמ ָש ַמיִם,
ֶׁשם ג ֶׁ
ג ֶׁ
ֶׁשם ִטיף  -טַ ף,
ִטיף  -טַ ף ג ֶׁ
ְּמ ַר ְּקדֹות ִטּפֹות הַ ַמיִם.

אך איזה חורף מילים :י .טהרלב לחן :נ .הירש
הרוח – הרוח
ניפח את כיסי.
הרוח ,הרוח
צבט את ריסי.
אך ,הרוח הזה  -הפרו  -ח!
אך ,איזה חורף!
ים פרם פם  -פם
נוטף לי על העורף
ועל המצח גם.
אך ,איזה חורף!
אך ,איזה חורף!
ים פרם פם – פם
ים פאם פם  -פם.
הגשם ,הגשם
נקש על כפי
הגשם ,הגשם
נפל על אפי
אך ,הגשם הזה  -הרוגש  -ם!
אך ,איזה חורף...
הרעם ,הרעם
החריש את אזני.
הרעם ,הרעם
הרעיד את שיני.
אך ,הרעם הזה הנורא  -ם! אך ,איזה חורף...

שיר גשם ,שלומית כהן אסיף
הגשם רדף אחרי
גשם מלפני,
גשם מאחורי,
גשם מעלי,
די!!! צעקתי
אני רטוב כמו דג,
חכה שאגיע לאיזה גג.
הגעתי הביתה,
רטוב ורחוץ
בדיוק אז...
הפסיק הגשם
לתופף בחוץ.

פעילות :הילדים מחזיקים ביד שקיות ניילון גדולות שמשמיעות את רשרוש הגשם
או מקלות הקשה .כשהגשם פוסק הילדים מחביאים את שקיות הניילון מאחורי הגב
או בתוך החולצה.

גֶׁשם ,לאה גולדברג
ִשיר ַה ֶׁ
בֹואּו ֲענָנִים,
ֶׁשם לַ גַנִים,
הָ בּו ג ֶׁ
ּפֹותי,
ִטיףִ ,טיף ִט ַ
ֶׁשם לשדותיי.
ֶׁשם ,ג ֶׁ
ג ֶׁ
לַ ִשבֹּלֶׁ ת ,לָ ִאילָ ן,
וְּלַ ּפֶׁ ַרח הַ ָקטָ ן
ֶׁשבַ גָן.
ִהנֵה ֲענַנִים,
ֶׁשם בַ גַנִים,
ֶׁשם ,ג ֶׁ
ג ֶׁ
ִטיףִ ,טיף . . .

ִשיר ִמ ְׁשחָ ק לַ חֹ ֶׁרף

מלים ולחן :לאה מרזל

ְּביֹום סַ גְּ ִריר ו ְַּקר
ְּשר
אֲ נִ י הֹולֵ ְך ו ָ
ּומ ָמהֵ ר
צֹועֵ ד ,צֹועֵ ד ְּ
ּפתאֹום אֲ נִ י עֹוצֵ ר...
ְּ
לּולית אֶׁ ְּקּפֹוץ
ְּו  -לַ ְּש ִ
לַ ַמיִם וְּלַ בֹוץ
ּוק ִפיץ
ּוקפֹוץ ְּ
ּוקפֹוץ ְּ
ּוק ִפיץ ְּ
ְּ
ּפריץ!
ְּוכֵיף ִלי ְּלהַ ְּש ִ
ּוק ִפיץ
ּוקפֹוץ ְּ
ּוקפֹוץ ְּ
ּוק ִפיץ ְּ
ְּ
ּפריץ!
ְּוכֵיף ִלי ְּלהַ ְּש ִ
ְּביֹום סַ גְּ ִריר ו ְַּקר
ְּשר
אֲ נִ י הֹולֵ ְך ו ָ
ּומ ָמהֵ ר
צֹועֵ ד ,צֹועֵ ד ְּ
ּפתאֹום אֲ נִ י עֹוצֵ ר...
ְּ
אֶׁ ְּפ ַתח ִלי ִמ ְּט ִריָה
הֹומיָה
ִ
הָ רּוחַ
וְּרּוחַ ּפַ ף! וְּרּוחַ ּפַ ף!
ְּוכֵיף ִלי אֲ נִ י עָ ף!
וְּרּוחַ ּפַ ף! וְּרּוחַ ּפַ ף!
ְּוכֵיף ִלי אֲ נִ י עָ ף!

פטרייה ומטריה ,יעל בן  -ברוך
פעם נפגשו פטריה ומטריה.
אמרה מטריה" :תראו איזו מטריה מצחיקה".
ענתה פטריה" :סלחי לי ,גברתי המטריה,
אבל איני מטריה ,אני פטריה".
"פטריה? נעים מאד .מתי הגעת ולאן תלכי?"
"הגעתי לאחר הגשם הראשון"  -ענתה הפטרייה "ואשאר במקומי".
"מעניין .את צצה לאחר הגשם ,ואני צצה בזמן הגשם".
"אבל למה רגלך כה שמנה?"  -קנטרה המטריה את הפטרייה.
"כי אינני עצלנית כמוך"  -התקיפה הפטרייה
"אני עומדת על הרגל יום וליל.
איש לא מחזיק אותי ביד או משכיב אותי לנוח כמו אתכן,
המטריות העצלות!".
"עצלות את קוראת לנו? חוצפה!!
יש ימים בחורף שאיני נסגרת בכלל.
הגשם מרטיב אותי ללא הפסק.
בשנה שעברה הייתה לי נזלת איומה:
כל הזמן נזלתי .גם בשלגים עמדתי בגבורה!".
"שלגים ,גם כן גבורה"  -צחקה הפטרייה.
"לי יש חברות שהגיעו למחבת ושמן רותח!

זאת גבורה ,זה אומץ!!"  -אמרה הפטרייה.
פתאום הבריק ברק ,הרעם רעם וגשם נתך ארצה!
נמחקה מהמטריה האות מם.
נמחקה מהפטרייה האות פא.
הביטו המטריה והפטרייה זו על זו.
ראתה המטריה שפטרייה השתנתה ל"טרייה" והחלה לצחוק וללעוג לה.
ראתה הפטרייה שמטריה השתנתה ל"טרייה" והחלה לצחוק וללעוג לה.
לעגו שתיהן זו לזו" :ח – ח  -ח ,שמך טרייה!"
"ח – ח  -ח ,שמך טרייה!"
עד שהביטה כל אחת על עצמה וראתה שגם תחילת שמה נמחקה.
הפסיקו צחוקן והחלו דואגות.
אמרה פטריה" :לי אבדה הפא"
אמרה המטריה" :לי אבדה המם"
החלו לבכות ודמעותיהן התערבבו עם טיפות הגשם.
שמע את בכיין הגמד הקטן שגר בפטרייה
ושמו היה ארוך ממנו עצמו .קראו לו פמפם.
יצא החוצה וקרא" :מי זה בוכה כאן ומפריע לי לישון?"
ענו פטריה ומטריה" :אנחנו .פטריה ומטריה".
"ומדוע אתן בוכות?" שאל פמפם.
"לי אבדה האות פא משמי וכעת שמי טרייה"  -אמרה הפטרייה.
"ולי אבדה האות מם משמי וכעת שמי טרייה"  -אמרה המטריה.

"אז מה הבעיה?"  -אמר הגמד" .לי יש גם פא וגם מם.
קחי המטריה פא ,קחי הפטרייה מם
והכול יבוא על מקומו בשלום".
ִס ֵדר את האותיות ונכנס אל ביתו  -הפטרייה.
"גמד! גמד!"  -צעקו מטריה ופטרייה" .אבל בלבלת הכל .אתה טעית!".
יצא שוב הגמד ושאל" :מה קרה? מה הרעש?"
"בוא וראה מה עשית! מי אני?"  -שאלה מטריה
"את מטריה .אבל למה כתוב עליך פטריה?"  -שאל הגמד.
"ומי אני?"  -שאלה הפטרייה.
"את פטריה .אבל למה כתוב עליך מטריה?"  -שאל הגמד.
"כי אתה התבלבלת .אתה טעית!"
"טעיתי ובלבלתי והנה תיקנתי"  -אמר הגמד והחליף:
את הפא לקח מהמטריה ונתן לפטרייה,
את המם לקח מהפטרייה ונתן למטריה.
והכול בא על מקומו בשלום?  -כן.
על הפטרייה כתוב פ  -ט  -ר  -י  -ה ,על המטריה כתוב מ  -ט  -ר  -י  -ה.
והגמד פמפם ,משום שנתן פא ומם לפטרייה ולמטריה
התקצר שמו ל  -פם ,ועכשיו היה לו שם מתאים בדיוק לגודל שלו.

זֶׁהּו עָ נָן
וְּזֹו ִמ ְּט ִריָה
זֶׁה כֹובַ ע
וְּז ֹּאת כְּ פָ פָ ה
וְּזֹו הַ ִטּפָ ה,
ֶׁשנ ְָּש ָרה ִלי
עַ ל הַ עֹּ ֶׁרף,
ּוביַחַ ד כָל הַ יָד ֶׁש ִלי:
ְּ

זֶׁהּו עָ נָן
וְּזֹו ִמ ְּט ִריָה
זֶׁה כֹובַ ע
וְּז ֹּאת כְּ פָ פָ ה
וְּזֹו הַ ִטּפָ ה,
ֶׁשנ ְָּש ָרה ִלי
עַ ל הַ עֹּ ֶׁרף,
ּוביַחַ ד כָל הַ יָד ֶׁש ִלי:
ְּ

יש ורוח ,שמשון חלפי
יש ורוח מיבבת ,מיללת ובוכה
יש ורוח מנגנת ,מחללת שיר שמחה.
יש ורוח מרחפת וקלה היא כמו פרפר,
יש בקושי מתנשפת ,כמו עולה על ראש ההר.
יש ורוח משתוללת כמו רוצה לכבוש עולם
יש ורוח כמו כושלת ,והנה קולה נדם...
יש ורוח מתייפחת וקולה כקול תינוק,
כמו אסיר נתון בפחד הכלוא בתוך צינוק.
יש ורוח מתדפקת  -כמו עני על הפתחים
או דוהרת ורוכבת במרכבת של מלכים.
יש ורוח משחקת  -כמו פרחח במחבואים,
יש ורוח מהלכת כמו רוח נכאים...
יש ורוח מזמזמת  -כמו רוקמת מזימות,
כמו לוחשת ובוחשת ,וקוראת מיני שמות.
יש ורוח מגששת  -כמו עיוור באפלה,
יש ורוח מלחשת כמו אחד קורא תפילה.
יש ורוח מתפרצת כמו כבשה את העולם,
וכורעת ונכנעת ,והנה קולה נדם...
יש אומרים שקול הרוח  -זה קולו של האדם
שטומן הוא בקרבו,

שנושא הוא בלבו.

