
 ©בנימה אישית 

ושירי האצבעות קיימים בכל התרבויות, והם עוברים מדור שירי המשחק 

 לדור במשך אלפי שנים.

ניים, שהילדים מבצעים בעצמם בזמנם א"אלה שירים טבעיים, ספונט

ד"ר עידית  מסבירה -" החופשי, בדרך כלל ללא התערבות מבוגרים

סיטת בן גוריון, סולקין, מומחית למוזיקה והתפתחות הילד מאוניבר

 המחלקה לאמנויות, במעבדה לחקר המוזיקה.

 תחומי ההתפתחות:שירי המשחק תורמים לכל 

את  ,ת הביטחוןמחזקים את תחושחברתי הם  –בתחום הרגשי 

"ילדים הגם שהבין אישית של הילד,  האינטראקציההתקשורת ואת 

סמר ששולטים היטב בשירי מחיאות הכפיים הופכים מהר מאוד למ

 מסבירה ד"ר סולקין. - חברתי. זה האשראי החברתי שלהם"

וראש התוכנית להכשרת מטפלים  ,מרים דרוקס, תרפיסטית במוזיקה

שדרך השירים הילדים  ,מחזקת ואומרתבמוזיקה במכללת לוינסקי, 

לומדים את משמעות המושג "תור": מתי תורי להעביר את המחיאה, אני 

"זה המרכיב . ולהגיב אליו ,לאחר רלהיות ע   ,צריך לחכות בתור

פונג הזה, ומדובר באספקט  -התקשורתי הראשוני, לעשות את הפינג 

שהא קודם כל רגשי וחברתי, ואחר כך קוגניטיבי. אצל ילדים עם לקויות 

שפתיות ולקויות חברתיות נראה קושי במשחקים האלה, ושירי מחיאות 

 הללו".הכפיים הם דרך מאוד יפה לפתח את המיומנויות 

https://www.carmitalon.co.il/post/what-child-development-actually-is
https://www.carmitalon.co.il/post/developing-social-skills-for-infants


ליכולת  תכלול חושי,בתחום המוטורי שירי המשחק תורמים לפיתוח 

התיאום בין האיברים והחושים השונים, וליכולת לתזמן את התגובות 

 הנכון.בקצב ובעיתוי 

בתחום הקוגניטיבי שירי המשחק תורמים ליכולת הזיכרון לטווח קצר 

ת והמקצב, לרבו רצף המיליםהן בערוץ השמיעתי )זכירת  –ולטווח הארוך 

שאותן קשה יותר לזכור(, והן בערוץ החזותי  -מילים חסרות משמעות 

תפקודי הזיכרון השונים מהווים )זכירת רצף התנועות על פי הסדר הנכון(. 

לרכישת ידע חדש, והם משפיעים על כל אחד מרכיב משמעותי ביותר 

 מהשלבים בתהליך הלמידה: הקלט, העיבוד והפלט.

 

 חקי ידיים ואצבעותלפניכם לקט שירי משחק, מש

 כל משוב, הארה, שאלה, בקשה ושיתוף יתקבלו בשמחה.

 aloncarmit@gmail.com: דוא"ל

 

 לחומרים נוספים בקרו באתר האישי שלי:

www.carmitalon.co.il 

 

  ,בברכה

https://www.carmitalon.co.il/post/sensing-and-motor-skills-for-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/child-development-phonologic-awareness
mailto:aloncarmit@gmail.com
http://www.carmitalon.co.il/
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 )מחבר לא ידוע( אורן תורן

 

 ציּפֹורן -אֹורן תֹורן ציּפ 

 זרח תרח על ַהגֹורן

 מתּושלח על ָההר

 מי נשאר?

 

 

 פעילות:

 ילדים יושבים במעגל או בשורה.

 מנחה עובר מילד לילד וכולם שרים. 

    המנחה נוגע בילד אחד. -בכל מילה 

 ר" מחליף את המנחה.נשא"שהילד 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מילים ולחן: שמואל הכהן ,איציק שפיציק

 )יושבים במעגל. כיסא אחד פנוי( איציק שּפיציק חּוט ָומחט

א לי דבש צלחת!  רּוץ ָהב 

שבילָך, שבילי, בִּ  )מראים עם האצבע( בִּ

 אחת שתיים שלֹוש, ארבע... 

 )עם כל מספר עוברים לכיסא שעל יד(

 

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( המפקדאצבעוני 

 אצבעֹוני שמי 

 מציג את עצמו(מייצג את אצבעוני ו)האגודל 

 ְוהנה ּכל ַהחיילים  מפקד ַהגדּוד אנֹוכי

 פריסת האצבעות כשהן זקופות( –מייצגות את החיילים )האצבעות 

 ְבשּורה הם מסתדרים.

ְכפֹוף קֹומה  "אחת שתיים לִּ

 )האצבעות מתאספות לאגרוף(

ְזקֹוף קֹומהשלֹוש ארב  ע לִּ

   )האצבעות מתיישרות מחדש(

 אחת שתיים ַלצדדים

 )האצבעות נפתחות לצדדים(

 שלֹוש ארבע מתאספים""

 )האצבעות מתאספות כשהן ישרות(

 אמר ַהמפקד ַהקטֹון

 )האצבעות מתאספות לאגרוף(

 ר... –ר  –ר  –: ח ְוגם הּוא הלך לישֹון

  נכנס לתוך האגרוף( –המפקד  –)האגודל 



 בגוף שלי ארבעה כיוונים )מחבר לא ידוע(

 .כווניםארבעה בגוף שלי 

 מי יודע להיכן הם מצביעים?

 , ימין ושמאל.אחורה, קדימה

 ,אני צועד ישר -קדימה 

 אני מעט נזהר. -אחורה 

 לצד ימין אפנה בבטחה.

 .אפנה בשמחה -לצד שמאל 

 .ווניםילבסוף ננוח מכל הכ

 .יםסתם כי זה נע -נעשה סיבוב קטן 

 

  



 )מחבר לא ידוע( בחצר של דודה בתיה

 .ה ברווזיַ הָ  –ה בחצר של דודה בתיה הי  

 ולתוכה נכנס. -מילא את האמבטיה 

 שתה את כל המים, 

 .בלע את הסבון

  -וכעבור יומיים 

 קבל כאב גרון.

 ויי –ויי, אוי  –אוי 

 איזה ברווז מסכן.

 ויי –ויי, אוי  –אוי 

 איזה ברווז מסכן.

 

 צוע השיר:אופן בי

 ממחיזים לפי המילים כיד הדמיון הטובה -"בחצר של דודה בתיה.." 

מניעים את הראש מצד לצד כששתי כפות  –ויי... ברווז מסכן"  –"אוי 

 הידיים מונחות על הלחיים.

  



 )מחבר לא ידוע( ברלה' הלך לו על הכביש

 ברלה' הלך לו על הכביש

 לקנות משמש. –הלך עם גרוש 

 ברלה'! –אוי  ברלה'! -אוי 

 נפל הגרוש ואין משמש.

 ,לה' במוטאבאלה' בשוט ואמא

 ייתנו לברלה' הרבה מכות!

 ברלה!, אוי ברלה'! –אוי 

 ברלה' בכה, בקש סליחה

 והכל התחיל מהתחלה.

 ברלה'!... -ברלה'!, אוי  –אוי 

 

 אופן ביצוע השיר:

מקצב אחיד מלווה ברצף קבוע של טפיחה על הברכיים 

 רוגין.ומחיאת כף לסי

 מניעים ראש מצד לצד עם ידיים על הלחיים. –ברלה'!"  –"אוי 

  



 )מחבר לא ידוע( דקלום אצבעות

 גלים –אגודל מציירת גלים 

 גלגלים –אצבע מציירת גלגלים 

 שבלולים –אמה מציירת שבלולים 

 תלתלים –קמיצה מציירת תלתלים 

 וזרת מוחקת וויש, וואש, ווש

 

 

 

 

  



 משחק אמריקאי שיר ,הוקי פוקי

 ,הֹושיטּו יד ְלָפנים ַוֲאחֹורנית

 עֹוד ַהּפעם ְלָפנים, ְלנער ַלצדדים

 ּוְבכל ַהגּוף ,ְוהֹוקי ּפֹוקי ָברגליים

 ְוסיבּוב! –ְמחיאֹות ּכּפיים 

 

 : פעילות

עומדים במעגל ומתנועעים בהתאם למילות 

 השיר. במקום היד אפשר להושיט חלק גוף אחר.

  

  



דֵּ  ַפרְּ ג, עַהצְּ רְּ בֶּ דְּ ָאה גֹולְּ  לֵּ

ָאה יְך ּדֹוָדה ל  י ָרָאה א   מִּ

ַע? ְצַפְרּד  ת לִּ שֶּ ְתַחּפֶּ  מִּ

יא ְּכמֹו ְברֹוׁש  ְיֻרָקה הִּ

ַּכף ל ְוַעד ר אׁש. - מִּ גֶּ  רֶּ

ים  ים –ַהָיַדיִּ  ,ל א ָיַדיִּ

ים  יַניִּ  .ַּכְפּתֹוַרים –ָהע 

י ְשָערֹות  ק ְבלִּ  –ר אׁש ָיר 

ְראֹות  .ְבַחַיי! ְּכַדאי לִּ

יזֶּה ּגּוף! ְוַהַּפְרצּוף!  א 

ְזבּוב! ְתַחְּפשּו לִּ  ַרק ַאל ּתִּ

ָאה י יֹוַדַעת ּדֹוָדה ל   ּכִּ

ַע. ְצַפְרּד  ְבֹלַע ּכִּ  ַּגם לִּ

 

 .ראו הצעות לפעילות בדף הבא 

 

 



 הערות והצעה לפעילויות מתוך "מאגר אלמוג"

  )במהלך קריאת השיר כדאי להבליט את המקצב )ריתמוס

כות סדר ההברות )המשקל(, המיוחד שנוצר בשיר בז

 ובתים בני שתי שורות בלבד. ,החריזה

 כיצד מתוארת התחפושת של דודה לאה? צטטו מתוך השיר 

ועובר לפירוט של  ,התיאור מתחיל מהתרשמות כללית)

 (.שונים בדמות איברים

  במה דומה דודה לאה לצפרדע )מבחינת מראה חיצוני

 ?ומבחינת התכונות(

  בשיר?( ההומוריסטיהיסוד מה מצחיק בשיר? )מהו 

 .ציירו את דודה לאה על פי השיר. חברו לשיר מנגינה 

 לו משמעויות ניתן לתת לביטוי המסיים את השיר: "כי יודעת יא

יש לביטוי משמעות כפשוטו, )גם לבלוע כצפרדע"?  דודה לאה

לפיה  פורית,אמטוכאן טמון ההומור, ויכולה להיות משמעות 

 ,ואולי אף על בוגרים ,דיםדודה לאה טיפוס קצת מאיים על יל

 (.ויכולה להבהיל אותם

 יש תכונות באדם שמובילות אותו לבחור בתחפושת  :דיון

הוא שגורמות לו לבחור בדמות שויש משאלות לב  ,מסוימת

האם התחפושת עושה את  –. בניסוח אחר לה רוצה להידמות

 ?את התחפושתעושה או האדם  ,האדם

 

  

https://www.carmitalon.co.il/post/hvmvr-btypvl-bbyt-bgn-vbkll
https://www.carmitalon.co.il/post/mtpvrh-kkly-typvly-bht-rbvt-htypvlyt


 שמואל הכהןתרגום:  ,הרכבת שיר משחק צרפתי

 :איְך ָהרּכבת זזה לה ְלתוך ַהתחנה בֹואּו ְותראּו

 )עומדים במעגל. "הקטר" יוצא לדרך בתוך המעגל(

בת , הבה ְוניסע  תנּו ּכבר ַלשֶּ

 מצטרף אליו כקרון, או כקטר חדש(  -לידו נעצר ה"קטר" שהילד )

 )יד ימין מושכת מעל הראש(הּו, הּו... 

 דוחפת לפנים()יד ימין ְטשש... ְטשש... 

  ּכך היא משמיעה.

 

 )מחבר לא ידוע( חיפושית ענקית

 מתקלחת בשלולית., חיפושית ענקית

 מתיזה, מתיזה

  סלפ –סלפ, סליפ  –סליפ 

 אופן ביצוע השיר:

 חיפושית: אצבעות יד אחת מכווצות וצמודות זו לזו

 שלולית: כף היד השנייה בצורת קערה

 ה עם אצבעות ישרות מתיזה: תנועות ידיים קדימה ואחור

 ,סלפ: מצמידים את שורש כף יד ימין לשורש כף יד שמאל –סליפ 

כפות הידיים בו זמנית מצד לצד בכיוון אלכסוני  2ומניעים את 

 )מעין מגבים של מכונית(.



 שיר עממי, חמש אצבעות

 יצאו לטייל חמש אצבעות

 .תרמיל ומקל לקחו על גבן

 על ראש גבעה טפסו ועלו

 !הופ -ו.. 

 נפלו אל הבקעה.

 

 אופן ביצוע השיר עם האצבעות:

אצבעות כף יד ימין מורות  -"חמש אצבעות יצאו לטייל" 

יד של זרוע הומתהלכות על  ,על אצבעות כף יד שמאל

 שמאל.

ממשיכות לטפס על זרוע יד  -"לקחו על גבן תרמיל ומקל" 

 שמאל לכיוון הכתף.

האצבעות מטפסות על  -"טפסו ועלו על ראש גבעה" 

 הראש.

האצבעות מתגלשות על גוף  -הופ! נפלו אל הבקעה"  -"ו.. 

 הילד ונעצרות בפופיק.

 

  



 יונתן הקטן  מילים: ישראל דושמן לחן: עממי

 

 יֹונתן ַהקטן

 רץ ַבבֹוקר אל ַהגן

 הּוא טיּפס על ָהעץ

  אפרֹוחים חיּפש.

 

 ַלשֹובב אֹוי ַוֲאבֹוי לֹו

כנסיו  חֹור גדֹול ְבמִּ

ן ָהעץ התגלגל  מִּ

 ְועֹונשֹו קיבל.

 

  



 )מחבר לא ידוע( משחק אצבעות, יש לי שתי ידיים

 

 יש לי, יש לי שתי ידיים

 מֹוֲחאֹות הן ּכּפיים. 

 )חוזרים פעמיים על שתי השורות(

 

 ּומתגלגלֹות  מעלה הן עֹולֹות

 ּומתגלגלֹות  מטה הן יֹורדֹות

 ים פעמיים על שתי השורות()חוזר

 … ְונעלמֹות

 רי הגב או במקום אחר(ו)מסתירים את הידיים מאח

 

 איפה הן?

  הנה הן! 

 )מוציאים ומראים את הידיים(

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( כדור אצבעות

  - אצבע לאצבע נחבר

 והנה כדור פאר.

 מתגלגל, מתגלגל

 מתפוצץ... -נתקע בקוץ, ו.. 

 

 !אוצה כדור! כדור מהר

 

 .מן הקוץ היזהר

  - אם תיפול על הקוץ

 ,בטנך יעקוץ

 ,תתפוצץ בטנך

 ויבוא עליך קץ.

 

 אופן ביצוע השיר:

 וכ"ו.  ,זרת לזרת, קמיצה לקמיצה -מצמידים את האצבעות זו לזו לפי הסדר 

 מרחיקים את כפות -שתי כפות הידיים צמודות זו לזו של כשכל האצבעות 

  כדור. בין כפות הידיים מסמלהרווח  –הידיים זו מזו 

לגעת מבלי  -מגלגלים את ה"כדור" רחוק ככל האפשר מהגוף בהמשך 

 מייצגים את ה"קוץ".בילדים ו/או באיברים אחרים ש

  



 , מאיר הרניקכולם מוחאים איתי כף

 .ּכּולם מֹוחאים איתי ּכף

 .ּכּולם מֹוחאים איתי ּכף

  - אלי הצטרפֹו ַלמשחק

 ְושּוב מחדש ּפה נצחק!

 

 

 

 בלשון... כולם מנגנים בתופים...  כולם מקישיםמגוונים את ההוראות: )

 .כולם מנסים לבכות... כולם מנסים לצחוק... ועוד ועוד(

 

  



 )מחבר לא ידוע( כושי קטן

 כושי קטן הלך לגן

 הלך, הלך, הלך...

 מטפסת על היד השנייה( אגודל מייצגת את הכושי)

 :בא לגן, הגן נעול

 )אצבעות משולבות(

 טוק! טוק!, דפק בדלת: טוק!,

 שה על המצח()נקי

 ם.ּפַ ּפָ  ם,ּפַ ּפָ  ם,ּפַ ּפָ  לחץ על הכפתור

 )נגיעה עם האצבע בקצה האף(

 גלין, גלון.... צלצל בפעמון

 )שתי הידיים מושכות את תנוכי האוזניים(

 :יצאה גברת לשון

 )מוציאים לשון(

 ואמרה: שלום!

 )אומרים שלום(.

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( ליצוני ואצבעוני

 )שני האגודלים עולים כלפי מעלה(ני טּפסּו על ָההר ליצֹוני ְואצבעֹו

 )האגודלים "משחקים" זה עם זה( -.. יֲחקּו יֲחקּו, שִּ יֲחקּו, שִּ שִּ 

 ,ּפתאֹום

 )האגודלים "רועדים מקור"(ַנֲעָשה להם קר 

ה עשּו?   )האגודלים מתרחקים זה מזה(מֶּ

 )האגודלים נכנסים לתוך האגרופים(הסתתרּו ְבתֹוך ָההר 

 איפה הם?

 .(רופים)האגודלים מזדקפים מתוך האגהנה הם! 

 

 שיר עם, מאחורי ההר

אחֹורי ָההר   - מ 

 ..(, רקיעהקפיצה, טפיחה.)מחיאות כף, או  אחת, שתיים, שלֹוש!

  - שם ישבּו שלֹושה גמדים

 אחת, שתיים, שלֹוש!

 

  - לא אכלּו ְולא שתּו

 אחת, שתיים, שלֹוש!

  - רק ישבּו ּופטּפטּו

   שלֹוש! אחת, שתיים,



 )מחבר לא ידוע( מוישלה

  :מֹוישלה היה ילד חכם ְונבֹון

היה רֹואה, היה שֹואל:  ּכל דבר שֶּ

 למה ומדוע?מי זה? מה זה? 

 שירה תוך כדי נענוע האגודל(האגודל מייצג את מוישלה ומספר על עצמו, )

 יֹום אחד נכנס מֹוישלה ַהביתה ְוריח טֹוב עלה ְבאּפֹו.

 (ח טובמציג רי)האגודל 

 נכנס ַלמטבח ְוראה סיר 

 )כף היד השנייה קעורה בצורת סיר(

 למה ומדוע?"שאל: "מי זה? מה זה? 

 )שירה תוך כדי נענוע האגודל(

ציץ ּפנימה  !נפל ְלתֹוך ַהסיר - וְ  ,טיּפס, טיּפס, ה 

 האגודל עולה עליו ונופל לתוכו( –)"הסיר" מורם 

 צעק: "אימא! אבא! הֹוציאּו אֹותי!"

 א אבא, באה אימא ב

תֹוך ַהסיר.   תפסּו את מֹוישלה ְוהֹוציאּו אֹותֹו מִּ

 מוציאות אותו ומבצעות את כל הפעולות המסופרות(, תופסות את האגודלו )באות אמה ואצבע 

 ניגבּו אֹותֹו, סירקּו אֹותֹו, ָרֲחצּו אֹותֹו, סיבנּו אֹותֹו, שטפּו אֹותֹו,

לבישּו אֹותֹו ְבפיג'מה  שּכיבּו אֹותֹו ַבמיטההִּ , הִּ

שמיכה  .ְואמרּו לֹו: "ליל מנּוחה!" ,ּכיסּו אֹותֹו בִּ



 בן דור דתיה, מי יכול לשים

 מי יכול לשים יד על הראש?

 אני יכול לשים יד על הראש.

 (x2כך, כך, יד על הראש )

 מי יכול לשים זרת על האף?

 מי יכול לשים מרפק על מרפק?

 ברך?המי יכול לשים סנטר על 

 מי יכול לשים טוסיק על הכסא?

 

 אופן ביצוע השיר:

 .ויתר הילדים מקשיבים לו - מנחה או אחד הילדים שואל את השאלה

 .הילדים מבצעים את התנועה שהמנחה בקש –"אני יכול לשים.." 

 לשמור על המתח, אפשר וגם רצוי להוסיף תנועות נוספות על מנת לאתגר 

 השונים.  איברי הגוףם והכרת לתרגל את השליטה בזיהוי, שיווגם 

 

 מי שטוב לו ושמח

ימחא!... טֹוב לֹו ְושמח שֶּ  )מוחאים כך( - מי שֶּ

ירקע!... טֹוב לֹו ְושמח שֶּ  )רוקעים ברגל( -  מי שֶּ

טֹוב ל יצחק!...מי שֶּ  )צוחקים( - ֹו ְושמח שֶּ

יקרא!... טֹוב לֹו ְושמח שֶּ  היי הופ!( –)קוראים  - מי שֶּ

 )בוכים( -... מי שרע לו ועצוב לו שיבכה

התחלהוְ   )מעודדים זכירת הפעולות לפי הסדר(: עכשיו עֹושים ַהּכֹול מ 
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 משחק הדב )מחבר לא ידוע(

 , התעורר בבוקר דוב ויצא לטייל

  .קרוב הוא חיפש ארנבותעל יד בית 

 )המבוגר ממלא את תפקיד הדב בליווי תנועות(

 ,ועשה לו זר לראש -הוא קטף גם פרחים 

 שר שירים עם ציפורים 

 ציפ( -ציפ  -ציפ כציפורים והילדים עונים , שמיע נהמההמבוגר מ)

  .ועשה לו זר לראש

 :(""מקפצות אל הדבשהילדים הופכים לארנבות ו)עוצמים עיניים 

 ארנבות מתקרבות וביחד שרות: 

  !דובי תתעורר, אחרינו רוץ מהר -דובי 

ואפילו ן עדיין ישכאת עצמנו המבוגר מציג  חלשלכאורה )הילדים שרים 

 (. וכשהדובי מתעורר הילדים צריכים לחזור במהירות למקומות ,"נוחר"

 דובי.קבל את תפקיד ההדובי "תפס" אותו מילד )ארנבת( ש

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( םמשפחת פילי

 ּפעם חייתה ָבעיר משּפחת ּפילים:

 )הצגת המשפחה בשתי כפות הידיים(

 )אגודל מול אגודל(מא ּפילה א ּפיל, אאב

 פילון( - פיל , מייצגת את )אצבע ימין כפופהּפילֹון קטֹון, קטֹון.  - ּופיל

 )אצבע ימין מתקדמת(ּפילֹון ָברחֹוב  - יום אחד טייל לו ּפיל

 הלך, הלךהלך, 

 ּומתנדנדים ְבנדנדה, ילדים – ראה ילדים משחקים ְבגן

 )יוצרים "נדנדה" על ידי נגיעת זרת בזרת והנעתן קדימה ואחורה(

 נ ד - נ ד, ַנד - ַנד

 )אצבע ימין פוגשת את שני האגודלים(ּפילּון ַהביתה  - חזר ּפיל

 ְואמר: ּוְלאימא ּפילה ,ְלאבא ּפיל

 נדנד!""גם אני רֹוצה ְלהת

 אז מה עֹושים?

 

 )שני האגודלים נוגעים זה בזה(הֹושיט אבא ּפיל את ַהחדק שלֹו 

 ,מא ּפילה את ַהחדק שלההֹושיטה א

 פילון "מתנדנד" עליהם( - )פילּפילֹון  - התיישב לֹו ּפיל

  …נ ד - נ ד, ַנד - ַנד –ְוהתנדנד 



 )מחבר לא ידוע( נוסעים לאמריקה מי רוצה

 , מי רוצה,נֹוסעים ְלאמריקה

 תול עם זנב שחור??ח

 המעגל לפי קצב השיר( תוך)עומדים במעגל. ילד אחד הולך ב

 הּוא רֹוצה! 

 .(שמתארך "זנב" -לשיירה כ מצטרף הילד שבמרכז המעגל מצביע על ילד נוסף ש)

 

 סבא יהושע, שיר עממי ליום המשפחה

 )אגודל שמאל( וסבתא בת שבע)אגודל ימין( סבא יהושע 

 בעישבו בגינה שעתיים ור

 )אגודל ימין מציג מבט לשמיים( מביט לשמיים - יהושוע סבא

 מציג סריגה( שמאל)אגודל  סורגת גרביים - סבתא בת שבע

 לסבתא אומר: יהושוע סבא

 "סבתא כבר ערב מתי

 )אגודל ימין מציג סימן שאלה( תגמרי לסרוג את הגרב?"

 )אגודל שמאל מסתתר בתוך אגרוף( והיא נכנסת ,סבתא כועסת

 מסתתר בתוך אגרוף()אגודל ימין  סבא כעס גם הוא נכנס

 האגודלים מציצים לסירוגין( 2) – הציץ סבא, הציצה סבתא...

 )משלבים זרת עם זרת(. ועשו שלום



 )מחבר לא ידוע( סבא מתושלח

ַלח   )"סבא מתושלח" רוקד באמצע המעגל(סבא ְמתּושֶּ

 ,היה חכם ידּוע

ינוע - לא יכֹול ַלֲעמֹוד בלי שֶּ  מִּ

 ראה תנועה וכולם מחקים אותו()"הסבא" מּככה, ּככה ְיָלַדי 

 . תעשּו את ְתנּועֹותיי - ְיָלַדי, ְיָלַדי

 

 )מחבר לא ידוע( עכביש קטן

ּפס לֹו  עכביש קטן ַעל ַהקּור טִּ

 )האצבעות "מטפסות" תוך מפגש בין אצבע ימין עם אגודל שמאל, אצבע שמאל עם אגודל ימין(

 גירשו אותו מכאן טיּפ טיּפֹות ַהגשם

 האצבעות("תוך "רפרוף  )הנפת הידיים

 :יִּבש את ּכל ַהגןי -בא ּפתאֹום ַהשמש 

 )תנועה עיגולית רחבה של שתי הידיים(

ּפס  )כמו בהתחלה( עכביש קטן שּוב ַעל ַהקּור טִּ

י אֹותֹו - - - תַ   … ַפְסתִּ

 )מחיאת כף קלילה או סגירת כפות הידיים(

 

 



 )מחבר לא ידוע( עכברון פצפון שחור

צ  (קטן עכברמקפלים את אצבע ל)ּפֹון שחֹור עכברֹון ּפִּ

 בתוך האגרוף(מסתירים את אצבע )מסתתר בתֹוך החֹור 

ציץ ּומתגנב    מתוך האגרוף( צהמציאצבע )הּוא מ 

 בזריזות על זרוע היד הנגדית עד לכתף( תמטפסאצבע )רץ לּו רץ, רץ לֹו 

  - ּומיד ּכמֹו משּוגע, ּוקצת עּוגה ,ְוגֹונב קצת גבינה

 במהירות( תמסתובבאצבע )ֹובב הּוא ְלאחֹור מסת

 .באגרוף( תחזרה ומסתתרב אצבע רצה) ישר לתוך החור – רץ, רץ, רץ

 

 שרה זוטא , עננים

  מתקרבים, מתקרבים ומתנגשים!, עננים גדולים עננים כבדים

 )ידיים מתקרבות זו לזו עד שנפגשות במחיאת כף(.

 )מחיאת כף(! בום! בא הרעם

 יכוך כף יד אחת בשנייה כלפי מעלה ומטה(.)ח! בריק! הברק

  קפצו לי על האף -וטיפ טיפות הגשם 

 (כפות ידיים מרצדות ומצביעות על האף)

  )כנ"ל(. קפצו לי על האף -וטיפ טיפות הגשם 



 )מחבר לא ידוע( עשרה תפוחים

  אצבעות הידיים מתנועעות( 10)עשרה תּפּוחים תלּויים ַעל ָהעץ 

 )אצבע אחת "נעלמת"(בּום!  -.. יתּפֹוצץְואם ְבמקרה אחד 

 שמֹונה תּפּוחים..., תשעה תּפּוחים...

 שישה תּפּוחים..., שבעה תּפּוחים...

 ארבעה תּפּוחים..., חמישה תּפּוחים...

 שני תּפּוחים..., שלֹושה תּפּוחים...

 תּפּוח אחד תלּוי ַעל ָהעץ

 –ְואם ְבמקרה גם הּוא יתּפֹוצץ 

 בּום!

 )הנפת האגרופים אנכית תוך מגע ביניהם(ף תּפּוח ַעל ָהעץ אין א

י...  י, אִּ י, אִּ  )כאילו "בוכים"(אִּ

 

 

 

 

 

  



 )מחבר לא ידוע( פיקו –פיקו 

 )אגודל נפגש עם אגודל לפי הקצב( ּפיקֹו -ּפיקֹו  -ּפיקֹו 

ה ָלמֹור ה ּפיקֹו דֶּ  דֶּ

י ייבִּ  )האגודלים נעים קדימה ואחורה( ַסַבאי ַבאי ב 

ה  ּפיקֹו ַדה ָלמֹור. דֶּ

 

)שרים את השיר חמש פעמים. בכל פעם שמתחילים מהתחלה 

 .נוספת עוד אצבע לאגודל, עד שכל האצבעות נפגשות זו עם זו(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )מחבר לא ידוע(פרפרים עשרה 

 

 יש לי ּפרּפרים,

 )הידיים מושטות לצדדים( ּפרּפרים ֲעָשרה

 )האצבעות "מרפרפות" למעלה ולמטה( זרהְויֹורדים ַבחֲ  ,ּככה הם עֹולים

 , ּככה הם עֹולים

 )האצבעות מתרחקות זו מזו( מתּפזרים חיש מהר

 ככה הם יֹורדים

 .)שילוב הזרועות( ְויֹושבים ַעל ַהגדר

 

 ושפים עם הפה()נ פ... - פ - בא ָהרּוח, נשב ּפְ 

 )אחת האצבעות מתכופפת ו"נעלמת"( נשארּו תשעה...

 ם, ּפרּפרים תשעה... יש לי ּפרּפרי

  (כפופותעד שכל האצבעות בטור יורד )חוזרים על השיר 

 

 

  



 קוליני שיר עם אפריקאי

 ני - קּולני ,קּולני ,קּולני

 ָיה! –קּולני  ,קּולני

 ני - קּולני ,קּולני ,קּולני

 ָיה! –קּולני  ,קּולני

 הָ  - ה, ַיְמבֹו -ַיְמבֹו 

 ָיה! –קּולני  ,קּולני

 הָ  - ה, ַיְמבֹו -ֹו ַיְמב

 ָיה! –קּולני  ,קּולני

 

 שלמה אריאל , קפוץ קדימה מלך הקופים

 .קפֹוץ קדימה מלך ַהקֹופים

 .רּוץ ָלאמצע מלך ַהקֹופים

נּו את   מראייָךַהְרא 

נּו את   !מראייָךַהְרא 

 עשה תנּועֹות ַוֲאנחנּו אחריָך.

  



 )מחבר לא ידוע( רוצים לצוד אריה

 (שואל מנחה)היה? רוצים לצוד אר

 )הילדים צועקים(כן! 

 לקצב( ם)טופחים על הירכיים בהתאנרוץ, נדלג  נלך, אז בואו

 

 :הגענו לאגם רחב

   לא! לעבור מעליו? אפשר

 אפשר לעבור מתחתיו? לא!

 ושוחים(. )מפשילים שרווליםאז בואו נשחה 

 הגענו לקצה האגם בואו נתנער מהמים.

 

 (אלשו)המנחה  ?רוצים לצוד אריה

 )הילדים צועקים(כן! 

 לקצב( םבהתא )טופחים על הירכייםנרוץ, נדלג  אז בואו נלך,

 

 :הגענו לשדה קוצים

 אפשר לעבור מעליו? לא!

 מתחתיו? לא! אפשר לעבור

 (. מהקוצים! אי של דקירות -אי  -)בליווי קריאות אי אז בואו נעבור דרכו..

  ..היא מלאה קוצים. -לצה שלי ותסתכלו על הח

 אי(  -י א - אי)ואו נוציא אותם ב

 

 (שואל מנחה)הרוצים לצוד אריה? 

 )הילדים צועקים(כן! 

 )טופחים על הירכיים(נרוץ, נדלג  נלך, אז בואו

 :הגענו לעץ גבוה



 לעבור מעליו? לא! אפשר

 אפשר לעבור מתחתיו? לא!

 טיפוס( )תנועותאז בואו נטפס עליו 

 לעמוד על ענף בזהירות לא ליפול.

 מסתתר בתוכה? אולי האריה ,אני רואה שם מערהאוי! 

 )תנועות ירידה(.אז בואו נרד בזהירות 

 

  (שואלמנחה ה)ה? רוצים לצוד ארי

 )הילדים צועקים(כן! 

 הירכיים( )טופחים עלנרוץ, נדלג  אז בואו נלך,

 

 !הגענו למערה, איזה חושך

 הידיים. בואו נגשש ונמשש עם

 .אני מרגישה משהו רך, נעים, גדול

 אימאל'ה! זנב של אריה.

 נרוץ... בואו

 נרד… הגענו לעץ, נטפס

 בואו נלך, נרוץ, נדלג...

  )אי, אי...(קוצים  הגענו לשדה

  -האריה עוד מאחורינו 

 נדלג... בואו נלך, נרוץ, אז

 הגענו לאגם בואו נשחה.

 אני רואה כבר את הבית

 נדלג.... אז בואו נלך, נרוץ,

 !!אוי כמה פחדנו -  ימא?ומה נגיד לא ,הגענו הביתה

  



 אסתר קרפ, שיר חמש האצבעות 

 זרת, קמיצה, אמה, אצבע, אגודל

 כל חמש האצבעות, לא קשה בכלל:

 יד שמאל, יד ימין

 נהפוך את הצדדים

 שתי ידיים זו מול זו

 ומהתחלה, בום!

 

 אופן ביצוע השיר עם האצבעות:

 הסתרת יתר האצבעותמראים כל אצבע שמזכירים תוך  –"זרת, קמיצה, אמה.." 

 מניעים את שתי כפות הידיים מצד לצד עם אצבעות ישרות  –"כל חמש האצבעות" 

 תנועת שלילה עם האצבע –"לא קשה בכלל" 

 מעלים את יד שמאל למעלה –"יד שמאל" 

 מעלים את יד ימין למעלה –"יד ימין" 

 את יד שמאל על יד ימיןואח"כ  ,שמים את יד ימין על יד שמאל בהצלבה –"נהפוך את הצדדים" 

 מראים יד מול יד –"שתי ידיים זו מול זו" 

 שתי כפות הידיים לצדדים, ממתינים וכעבור רגע מוחאים כף בעוצמה. –"ומהתחלה, בום!" 

 ופעם שנייה שרים בלי קול,  ,מבצעים את השיר פעמיים: פעם אחת בקול רם בליווי התנועות

 "בום!". –את המילה רק ואומרת בקול  ,וחאת כףוכל הקבוצה מ - מבצעים רק את התנועות

  בליווי תנועות בלבד, תוך שמירה על קצב  –השיר מסייע מאד להרגעת הקבוצה. השירה בלב

 אחיד, וההמתנה למילה "בום" של כל הילדים יחד, מגייסים את כולם להקשיב ולעקוב אחר השיר. 

 



 שלושה דגים

 (ואמה אצבעעם אגודל, ות "גליות" )תנוע שלֹושה דגים יצאּו ְלטייל ַבים

 ,שלֹושה דגים יצאּו ְלטייל ַבים

 ְוהם שטים, ְוהם שטים,

 ְוהם שטים, ְוהם שטים

 "נעלמת"( אמה) אחד צלל ַלים.

 .. אחד צלל לים –.. שני דגים יצאּו ְלטייל ַבים.

 (אגודל ואצבע, אצבע נעלמת עם)תנועות "גליות" 

 (אגודלה עםות "גליות" )תנוע דג אחד יצא ְלטייל ַבים

 ,דג אחד יצא ְלטייל ַבים

 ְוהּוא, שט, ְוהּוא שט,

 ְוהּוא שט ְוהֹוא שט

 )האגודל נכנס לתוך הפה(. . הם!ישר ְלתֹוך ַהּפה

 

 

  


