
 יצחק אדל   - עמיר אנדה    –תרנגול אני    1
 ן תרנגול אני תרנגול קט

 ן מי עוד כמוני גנ
 !קוקוריקו

 

 ר לא את לי ולא מעד
 ר ואני חופר ועוד

 !קוקוריקו
 

 ו בואו ורא
 ר אני חופר ועוד

 ר ולא את לי ולא מעד
 !קוקוריקו

 ברזל עמוס    –פרידמן  חדווה    –ג'וק  .  2
 אמא עומדת על השולחן 

 וצועקת ג'וק, ג'וק, הצילו!
 אומר לה סהר הקטן 

 הוא פוחד יותר ממך אפילו... 
 

 בעברית קוראים לו תיקן
 להרוג אותו בדרך קבע, ולא צריך 

 יש להוציא אותו מכאן 
 \לטבע. –למקום שהוא שייך 

 מה קרה לחתלתול  .  3
 כהן מלמד ניסן  – דוידיתרבקה 

 ל מה קרה לחתלתו
 ל מתכונן הוא לטיו
 ,מתנקה יפה יפה
 .מסתרק ומתיפה

 

 ,הוא רוחץ את הכפיים
 ,משפשף את האוזניים

 ,את המצח והאף
 .מישר את הזנב

 

 ,ועכשיו יפה, נקי
 .מסתכל אל תוך הראי

 :נהנית החתולה
 !בני שלי, אתה נפלא

 אנדה עמיר   –האנקור  . 4
 , על הגדר קפץ אנקור

 , אנקור קטן
  אנקור אפור

 

 , קפץ, קפץ
  - ניתר לו פה ושם

  פיתאום פרח
 !ונעלם

 יצחק אדל   –אנדה עמיר    -יפוד  ק ה .  5
ּפֹודָרצָ    ה ַהקִּ

ְרֹקד הּו לִּ ישֶׁ ם מִּ  ,עִּ
 ַאְך ֹלא ָמָצא ָחֵבר 

י הּוא ּדֹוֵקר  .כִּ
 
 
 
 

 ?ַמה ַלֲעׂשֹות, ַמה ַלֲעׂשֹות

ְרֹקד ה לִּ ּפֹוד רֹוצֶׁ  .ַהקִּ
 

 ָהַלְך לֹו ָכל ַהּיֹום  ,ָהַלְך
י ֹּדם ְבלִּ י נֹוַח, מִּ ְבלִּ  מִּ

 .ּוְלַבּדֹו ָרַקד  - ְתאֹום ָעַמדּפִּ 
 עממי   –אצא לי השוקה  .  6

 אצא לי השוקה, תרנגול קטן אקנה לי 
 קו קו קוריקו קו  -התרנגול 

 הוא יזמר עד אור הבוקר 
 

 קטן אקנה לי אצא לי השוקה, כלבלב  
 והב והב  -הכלבלב 
 קו קו קוריקו קו  -התרנגול 

 הוא יזמר עד אור הבוקר 
 

 אצא לי השוקה, חתלתול קטן אקנה לי 
 מיאו מיאו  -החתלתול 

 והב והב  -הכלבלב 
 קו קו קוריקו קו  -התרנגול 

 הוא יזמר עד אור הבוקר 
 

 אצא לי השוקה, ברווז קטן אקנה לי
 גע גע -הברווז 

 מיאו מיאו  -החתלתול 
 והב והב  -הכלבלב 
 קו קו קוריקו קו  -התרנגול 

 הוא יזמר עד אור הבוקר 
 

 אצא לי השוקה, חמור קטן אקנה לי
 איי אה  -החמור 
 גע גע -הברווז 

 מיאו מיאו  -החתלתול 
 והב והב  -הכלבלב 
 קו קו קוריקו קו  -התרנגול 

 הוא יזמר עד אור הבוקר 

 

 

   טימוטי סניקוב   : שר חיות מטיילות    . 7
 עמוס ברזל   –המילים והלחן  

 יצאנו לטייל בארץ ישראל
 כל תל פגשנו חיות על כל שביל ועל 

 

 נראה מי יודע? נקפוץ כמו צפרדע,
 

 יצאנו לטייל בארץ ישראל
 פגשנו חיות על כל שביל ועל כל תל. 

 

 פשוט הוא מתפתל.  איך נחש זוחל
 

 יצאנו לטייל בארץ ישראל
 פגשנו חיות על כל שביל ועל כל תל 

 

 לשם וגם לכאן.  איך הולך סרטן 
 

 בפעם הבאה נטייל במקום אחר 
 . ביל ועל כל תלנפגוש חיות על כל ש

 
 
 
 



 עמוס ברזל   –. כמו חיות 8
 דוהרים כמו סוסים  –אה אה או 

 

 הולכים כמו פילים –אה אה או 
 

 זוחלים כמו נחשים –אה אה או 
 

 כמו חסידה עומדים –אה אה או 
 ]על רגל אחת[.                   

 עמוס ברזל   –אנדה עמיר    –לו הייתי מלך  .  9
  ך, מלך החיותלו הייתי מל

 . מצווה הייתי בשלום לחיות
 

 , לנמר וגם לדוב
 , לא לשנוא, לא לטרוף

  לארנב וגם לקוף
 . את כולם, את כולם לאהוב

 

  לו הייתי מלך, מלך העולם
 . מצווה הייתי שלום בין כולם

 עמוס ברזל   –פינת החי .  10
 כל בוקר בפינת החי עובר

 אומר. בוקר טובלכל חיה 
 

 האו, האו האו  -בוקר טוב כלבלב 
 מיאו, מיאו, מיאו  –חתול בוקר טוב 

 קואק, קואק, קואק,  –בוקר טוב צפרדע 
 קו, קו, קוריקו קו.  –תרנגול קר טוב בו

 

 .... כל בוקר בפינת החי
 

 מה, מה, מה,  –בוקר טוב כבשה 
 צויץ צויץ, צויץ –בוקר טוב ציפור 
 גא, גא, גא,  –בוקר טוב ברווז 
 בוקר טוב.  –בוקר טוב תוכי 

 

 ... כל בוקר בפינת החי 
 דניאל סמבורסקי   –ח.נ.ביאליק    -ב  ד   . 11

  ?מי הבא -בא, בא 
  !דובא רבא, רברבא 

 

  ,תרפות צועד צעוד וה 
  ,כבד בשר, כבד כפות

 

  ?מי הבא -בא, בא 
  !דובא רבא, רברבא 

 

  ,נפצו סירות, שיברו ספות
  ,, פירשו מפותעירכו שולחן

  .קדמו פניו בכילפות
  ?מי הבא -בא, בא 

  !דובא רבא, רברבא 
  ,ברוך הבא -בא, בא 

 !דובא רבא, רברבא 
 עמוס ברזל  -אנדה עמיר   –. אין כסוסי עץ  21

 הי, הו, סוסי האבירים, 
 דאו למרחקים 

 פרסות זהב  םפרסותיכ
 יבריקו הברקים. 

 
 

 

 עברו הרים ועמקים, 
 גבעות וגאיות 

 וערבות מדבריות 
 שוכנים שם אריות 

 ...הי, הו, סוסי האבירים      
 

 דאו לארץ רחוקה 
 עוד לא ראה אדם, 

 הי הו דאו ודהרו 
 לקבי עולם. עד 

 הי הו סוסי האברים...       
 ברזל עמוס    –דר  בינ אורלי    –הטווס  .  13

 מסתובב לו בחצר 
 וקופץ על הגדר 

 ביופיו הוא מתפאר 
. הטווס ולא אחר  

 לו נוצות כה ארוכות 
 כחלחלות וירוקות 

 הסתכלו במחזה 
. הזנב יפה כזה   

 

הזנב נסגר , הזנב נפתח  
ולשמאל לימין   

. גדול כך הזנב כל  
הזנב נסגר , הזנב נפתח  

 עם הנוצות הארוכות 
. להיפתח שוב מחכות  

 14.  דג קט   –  עמוס  ברזל 
 דג קט, במים שט, 

 דג קט שט, 
 עולה, עולה, 

 

 מהמים ראשו יוצא 
 נשימה אחת לקחת 

 ולמים הוא חוזר 
 ובועות אוויר מפזר. 

 

 דג קט, במים שט, 
 דג קט שט, 
 יורד, יורד, 

 

 סלעים מחפש, 
 מחפש ארוחה לקחת, 

 לשוט הוא חוזר 
 ובועות אוויר מפזר. 

 ברזל עמוס    –בינדר  אורלי    –.התמנון  15
 בלב הים על סלע חם 
 מול השמש בשמים,

 תמנון גדול חכם שכב 
 נענע הידיים.

 

 מתגלגלות שמונה ידיים,
 מוחאות אחת ושתיים, 

 נפתחות כה ארוכות 
 נסגרות ומתחבקות. 

 , ]נעלמות[מתגלגלות, מוחאות, נפתחות, נסגרות
 
 



 ברזל עמוס    –בינדר  אורלי    –. נמלים חרוצות  16
כל היום עמלה  אני נמלה  

לעבוד מתחילה  יוצאת מהמחילה  
אינני עצלה  כל היום עובדת  

מוכנה לפעולה  תמיד עם חברותי  
 

ימין שמאל ימין שמאל שמאל ימין שמאל  
 על גרגרים של חול 
נמלים בחבורה ימין  שמאל ימין שמאל  
 מסתדרות בשיירה 
ימין שמאל ימין שמאל שמאל ימין שמאל  
 על גרגרים של חול 
עובדות בחריצות ימין  שמאל ימין שמאל  

 ושומרות על האחדות 
 

יודעות את תפקידן הנמלים כל   
עד הפרט הכי קטן כי הסדר כה חשוב  

מאד חרוצה  כל נמלה עובדת  
. ה עם חברותיה בקבוצ לעמול תמיד רוצה  

 17.  בוא אלי פרפר נחמד  
ברזל עמוס  –ברגשטיין פניה   

 בוא אלי פרפר נחמד 
 שב אצלי על כף היד
 - שב תנוח, אל תירא

 ותעוף בחזרה. 
 ציפור קטנה בלב  .  18

 בשן   גאל י   –בנאי    וסי שן/י ב   גאל י 
 י ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות ל יש

 של סתיו ושל אביב חולף של אלף אהבות קטנות.
 

 והיא עושה בי מזמורים והיא צובעת עולמות 
 והיא פותרת לי שירים כמעט את כל החלומות 
 יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומגינה. 

 

 .ניי..ניי.. ניי. . ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי.
 

 יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי סיפורים 
 יפים.של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות 

 

 והיא זוכרת בי כאב והיא אוספת בי שנים
 והיא עושה אותי שלו אולי היא טעם החיים 

 יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. 
 

 ניי..ניי..ניי.. ניי. . ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..
 

 י כל התקוות יש לי ציפור קטנה בלב, והיא אול
 ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות 

 

 והיא טובה לבנת כנף איתה אני מרגיש חופשי 
 והיא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי

 יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. 
 

 ניי..ניי..ניי.. ניי. . ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..ניי..
 עמוס ברזל   –פניה ברגשטיין / . חיפושית 16

 חיפושית לי קטנטנה, 
 הוי כמה היא מסכנה 

 היא כל כך רוצה לברוח 
 אבל אין לה, אין לה כוח. 

 

 חיפושית, חיפושית,
 חיפושית לי קטנטנה, 

 ברזל עמוס    –הכהן  אורית    –ה  יש ביער חגיג .  20
 יש ביער חגיגה

 , מסיבהבכל החיות 
 הן כאן רוקדות, הן כאן שרות 

 הללויה. 
 

 ,שמחים נרגשים ,היום כל הילדים
 בנשיקות וחיבוקים. , מהגן שלנו נפרדים

 שלום לחברים שלי 
 היה אתכם מאוד נאים 

 

 ...יש ביער חגיגה
 

 נפרד בחיוכים מהפינות המשחקים, 
 , כרונותיעל הז אספנו חוויות נשמור

 שלום לגננות למטפלות 
 . כיף איתכן להיות היה

 

 ...יש ביער חגיגה
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


