
 1. התמצאות במרחב  –   אורלי בינדר/עמוס ברזל   –   עמוס ברזל 

ְרָחב,  ְרָחב, ִהְתַמְצאּות ַבמֶּ  ִהְתַמְצאּות ַבמֶּ
 כָֻּלם יֹוְדִעים ְלָאן הֹוְלִכים ַעְכָשו. 

 

ֲאַנְחנּו   יֹוְצִאים ֵמַהַבִית, שֶּ
 ִמְסַתְכִלים ְלָכל ַהִכּוּוִנים.

 ֵמָרחֹוק רֹוִאים ֵעץ ַזִית 
 ּוְלַמְעָלה ֵיש ֲעָנִנים. 

 

ְרָחב,   ...ִהְתַמְצאּות ַבמֶּ
 

ֲאַנְחנּו ְלַגן הֹוְלִכים  שֶּ
 ִמְסַתְכִלים ְלָכל ַהִכּוּוִנים
 ִמָסִביב ּפֹוְרִחים ְּפָרִחים 

ְך ֲאנַ  רֶּ ְחנּו ָשִרים. ּוַבדֶּ  
 

ְרָחב  ...ִהְתַמְצאּות ַבמֶּ

 2.   הולכים לכל הכיוונים  –   עמוס ברזל 
 עכשיו אנחנו הולכים במעגל 

 לה,לה,לה, לה,לה,לה, 
, הולכים במעגל, הולכים במעגל  

 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 
 

 עכשיו אנחנו הולכים לפנים 
 לה,לה,לה, לה,לה,לה, 

,הולכים לפנים, הולכים לפנים  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 

 

 עכשיו אנחנו הולכים לאחור
 לה,לה,לה, לה,לה,לה, 

, הולכים לאחור, הולכים לאחור  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 

 

 עכשיו אנחנו הולכים לצד
 לה,לה,לה, לה,לה,לה, 

, הולכים לצד, הולכים לצד  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 

 
 

,עכשיו אנחנו הולכים נמוכים  
לה,לה,לה, לה,לה,לה,   

,הולכים נמוכים, הולכים נמוכים  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 

 

,עכשיו אנחנו הולכים גבוהים  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה, 

,הולכים גבוהים, הולכים גבוהים  
 לה,לה,לה, לה,לה,לה. 

,הולכים גבוהים, הולכים גבוהים  
 ולמקום חוזרים. 

 3.  המעגל המתפוצץ 
 חדווה פרידמן  –   עמוס ברזל 

יד ביד יד ביד,   
 לכל אחת לכל אחד
לומתחברות ידיי הכ  
 למעגל גדול, גדול.

 

 נצעד ימינה ובמקום נדרוך.  
 נצעד ימינה ובמקום נדרוך, 

 נצעד שמאלה ובמקום נדרוך,  

 נצעד שמאלה ובמקום נדרוך.
 

 יד ביד, יד ביד... 
 

 נכנסים למעגל הנה הוא מתכווץ, 
 יוצאים בהליכה לאחור  

מת...פו...צץ.. עד שהמעגל   
 

 יד ביד, יד ביד 
 לכל אחת לכל אחד
לומתחברות ידיי הכ  
 למעגל גדול, גדול.

 4.  הולכים, רצים  –   אורלי בינ דר  –   עמוס ברזל 
 הולכים, הולכים, הולכים לאט 

 במקום עוצרים.
 הולכים, הולכים, הולכים לאט 

 במקום עוצרים
 

 רצים, רצים, רצים, רצים,
 רצים,רצים, רצים, רצים, 

 .במקום עוצרים
 

 ולכים, הולכים, הולכים לאט ה
 . ולמקום חוזרים

 [ ימינה, ימינה ] –   תל אביביה ב' .  5
 ידידיה אדמון ,ישי-אהרון זאב בן
 ,ָיִמיָנה ָיִמיָנה

 ,ְשֹמאָלה ְשֹמאל
 .ְלָפִנים, ָאחֹוָרה

 ,ָיִמיָנה ָיִמיָנה
 ,ְשֹמאָלה ְשֹמאל
 .ְלָפִנים, ָאחֹוָרה

 

 ........ָלה ָלה .ָלה ָלה ..ָלה ָלה .ָלה ָלה
 
 
 
 ארבע רוחות השמים  . 6

 עמוס ברזל   -   מן המקורות 
 ופרצת, ופרצת,

 ימה וקדמה, צפונה ונגבה. 
 

 מה פרוש ימה, קדמה, צפונה, נגבה, }
 ימה? מערב. קדמה? מזרח.  
 {צפונה? צפון. קדמה? דרום. 

 7.  כ י וונים   –   אורלי בינדר  –   עמוס ברזל 
, כולם עם הפנים למעגל עומדים  

צועדים כולם לצד אחד ביחד   
.מה עושים?? הקשיבו ילדים  

, השנייסגור ברגל  ,רגל אחת הצידה  
. השנייסגור ברגל  ,רגל אחת הצידה -ושוב   

והופ עוצריםעל הפעילות חוזרים   

 

, זה אחר זה במעגל עומדים עכשיו  
.הולכים זה אחר זה ומה רואים? רק גב  

.מה עושים?? הקשיבו ילדים  
הפסים, על הנוסעת  ,צועדים כמו רכבת  
. הנוסעת בהרים ,צועדים כמו רכבת  
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.והופ עוצריםצועדים,  ,צועדים   
 

, עומדים כולם עם הפנים למעגל  
, את המעגל מגדילים ומקטינים  

.מה עושים?? הקשיבו ילדים  
,גדל המעגל צועדים אחורה  
המעגל קטן. ,צועדים קדימה  
,גדל המעגל צועדים אחורה  
המעגל קטן. ,צועדים קדימה  

 

מצוין. כל הכבוד הניקוד של כולם   
 8.  הולכים קדימה  –   עמוס ברזל 

 הולכים קדימה, הולכים קדימה 
 הולכים, הולכים ועוצרים. 

 

 מסתכלים למעלה לתקרה 
 ורואים את המנורה.

 מסתכלים למטה לרצפה 
 והולכים שוב מהתחלה. 

 

 הולכים אחורה, הולכים אחורה,
ועוצרים. הולכים, הולכים   

 

 מסתכלים הצידה לחלון
 ורואים אם השמש עולה.
 מסתכלים למטה לרצפה 
.והולכים שוב מהתחלה    

 

 הולכים הצידה, הולכים הצידה, 
 הולכים, הולכים ועוצרים. 

 

 מסתכלים קדימה אל הדלת
 ורואים אם אורח בא. 

 מסתכלים קדימה אל הדלת
 ומברכים ברוך הבא. 

 
 
 

 ברזל עמוס   – ריקוד ידיים .  9
 יד ימין עולה למעלה

 ננענע צד לצד
 גם יד שמאל עולה למעלה 

 ננענע מצד לצד.
 

 מצד לצד הידיים נעות,
 נעות, נעות, נעות והופ יורדות.

 

 ועכשיו כולם קופצים
 חצי קפיצה ימינה 

 .התחלהמומתחילים 
 

 ושוב הידיים עולות ושלום אומרות.[בסוף]
 עמוס ברזל   –? חדווה פרידמן  איפה הגננת   .10

 כולם עוצמים עיניים 
 מקשיבים עם האוזניים, 

 ורק האצבע מסמנת 
 מאיפה שומעים את הגננת? 

 

 כולם עוצמים עיניים 
 מקשיבים עם האוזניים, 

 ורק האצבע מסמנת 
 איפה הילד שבחרה הגננת? 

 שר: ערן אהרון   – נתקרב ונתרחק  .  11
 עמוס ברזל 

 נתקרב לאט, נתקרב לאט, 
 למרכז החדר, נתקרב לאט.

 

 נתרחק מהר, מהר, נתרחק ונזהר,
 לא להיתקל בחברה או חבר.

 ולמקום כל אחד חוזר.
 12.  כל הילדים קופצים  –   עמוס  ברזל 

 כל הילדים קופצים למעלה אחת ושתיים,
 כל הילדים קופצים למעלה אחת ושתיים,

,כל הילדים קופצים הצידה אחת ושתים  
כולם אחת ושתיים. לצד שני קופצים   

 

,על הברכיים וכולם מוחאים כפיים םמתיישבי  
נרגעים ונושמים,  ,נחים ,עוצרים  

ט כולם מתרוממים ועומדים.  אט, לאל  
 ולאט לאט למקום חוזרים כל הילדים

 הייתם מקסימים. 
ְדָוה ְפִריְדָמן    – ֵכִלים ִבְתנּוָעה  .  31 ל   – חֶּ  ָעמֹוס ַבְרזֶּ

 נֹוְסִעים,    -ַבְמכֹוִנית 
 רֹוְכִבים,  -ַעל ָהאֹוַפַנִים 

 ָשִטים,   -ְבִסיָרה 
 ַמְפִליִגים.   -ָבֳאִנָיה 

 

 ָטִסים,   -ַבֲאִוירֹון 
 ְמִעיִפים,    -ֲעִפיפֹון 
ת  בֶּ  נֹוְסִעים,   -ָבַרכֶּ

 ְמִטיִסים    -ַרֲחָפן 

 

ְפָעל  הּוא ָבנּוי  ְכִפיָכל ְכִלי מֻּ  שֶּ
ָלה ָנְתנּו ִכנּוי  .ּוְלָכל ְּפעֻּ

 
 
 עמוס ברזל   – . מסביבנו יש כיוונים  41

 השעון מסתובב ימינה כל הזמן ובכל מצב, 
 השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, 

 לכתוב עברית לא כל אחד יכול
 . כי עברית כותבים מימין לשמאל

 

 כך אנחנו יודעים,  כך אנחנו לומדים,
 כיוונים. שתמיד מסביבנו יש 

 

 ,לייפוכל מה שנזרוק למעלה, לקרקע הוא 
 .תמיד נדע ותמיד נזכור שהעולם עגול

 ,העננים ינועו בכיוון הרוח למעלה בגבהים
 כשחוצים כביש, מסתכלים לכול הכיוונים.

 

 כך אנחנו יודעים,  כך אנחנו לומדים,
 שתמיד מסביבנו יש כיוונים. 

 עממי   - . הוקי פוקי  51
 לפנים, היד לאחור, הושט היד 

 יד לפנים וננער אותה היטב, 
 עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים 

 זו כל התורה. 
 

 הושט הרגל לפנים, רגל לאחור,



 רגל לפנים וננער אותה היטב, 
 עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים 

 זו כל התורה. 
 

 הושיטו ראש לפנים, ראש לאחור, 
 ראש לפנים ועכשיו גם נסובב, 

 הוקי פוקי ומסתובבים עושים קצת 
 זו כל התורה. 

 

 הושיטו גוף לפנים, גוף לאחור,
 גוף לפנים ועכשיו להתכופף,

 עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים 
 זו כל התורה. 

 

 אצבע לפנים, אצבע לאחור, 
 אצבע לפנים ונסובב אותה כולם,

 עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים 
 זו כל התורה. 

 

 חור, הושיטו מותן לפנים, מותן לא
 מותן לפנים וננער אותה היטב,

 עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים 
 זו כל התורה. 

 עמוס ברזל   – . מתרחקים ומתקרבים  61
 כל הילדים מותחים ידיים

 מותחים לצדדים.
 וכמו ציפור עפים, עפים, 
 מתרחקים לכל הכוונים. 

 

 עפים, עפים, מתרחקים,
 עפים, עפים, מתרחקים.

 

 ידייםכל הילדים שמים 
 בצדי הגוף,

 לאט הולכים, ומתקרבים
 עד שנהיה צפוף, צפוף.

 
 

 הולכים, הולכים, מתקרבים.
 הולכים, הולכים, מצטופפים. 

 כל הילדים לאט, לאט,
 למקום חוזרים. 

 17. אווירון  –   עמוס ברזל 
 אווירון, אווירון,

 בשמים טס. 
 אווירון, אווירון,
 לתוך ענן נכנס. 

 

 הוא עולה למעלה, 
יורד למטה,הוא   

 הוא טס לימין 
 הוא טס לשמאל 
ול. גדבאווירון שלנו   

 

 אווירון.... 
 

עולה לרקיע הוא   
, יורד לקרקעהוא   

 הוא עושה עיגול
,קטןעיגול   

כחול לבן. בצבעי   
 עמוס ברזל   – . העולם עגול  18

 למעלה בשמים יש שמש צהובה, 
 מלמעלה בשמים משם הגשם בא, 

 למעלה בשמים יש עננים 
 וגם כהים.בהירים 

 

 למטה על הקרקע ישנה אדמה,
 למטה על הקרקע יש ערוגה חומה,
 למטה מן הקרקע צומחים העצים 

 ופרחים בכל מיני צבעים. 
 

 העולם עגול, העולם עגול, 
 יש בו את הכול.

 לכל כיוון שנסתכל
 רואים גם אור, גם צל. 

 

 שמביטים לאופק רואים עמקים,  
 שמביטים לאופק רואים הרים גבוהים,

 מביטים לאופק רואים המון דברים, ש
 רחוקים וגם קרובים.

 

 העולם עגול, העולם עגול... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מושיטים ידיים קדימה 
 מושיטים ידיים לאחור
 מרימים ידיים למעלה 

 ומתחילים לספור 
 אחת ושתיים ושלוש 

 הידיים על הראש
 אחת שתיים שלוש ארבע 

 מתחילים מהתחלה 
  

רגליים קדימה מושיטים   
 מושיטים רגליים לאחור 

מעלהלמרימים רגליים   



. ומתחילים לספור  
  

 הולכים 
 הולכים הולכים הולכים לאט

 במקום עוצרים
 ושוב הולכים הולכים לאט

 לא ממהרים 
  

 הולכים הולכים יותר מהר 
 ובמקום עוצרים

 ושוב הולכים יותר מהר 
 בצעדים קלים.

  
 מקפצים ומקפצים 

עוצריםבמקום   
 מקפצים ומקפצים 

 ממש כמו צפרדעים
 

 מדלגים ומדלגים 
 במקום עוצרים

 מדלגים ומדלגים 
 ולמקום חוזרים 

  

 ימין ושמאל 
 ימין ושמאל ימין ושמאל 

 מי יודע מי יכול 
 להראות היכן ימין

 להראות היכן השמאל
  

 הולכים לימין הולכים לימין
 יחד ועומדים

 עכשיו לשמאל עכשיו לשמאל 
ילדים ביחד   

 

 יד ימין למעלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מושיטים רגליים לאחור 
מעלהלמרימים רגליים   

. ומתחילים לספור  
  

 הולכים 
 הולכים הולכים הולכים לאט

 במקום עוצרים
 ושוב הולכים הולכים לאט

 לא ממהרים 
  

 הולכים הולכים יותר מהר 
 ובמקום עוצרים

 ושוב הולכים יותר מהר 
 בצעדים קלים.

  
 מקפצים ומקפצים 

 במקום עוצרים
 מקפצים ומקפצים 

 ממש כמו צפרדעים
 

 מדלגים ומדלגים 
 במקום עוצרים

 מדלגים ומדלגים 
 ולמקום חוזרים 

  

 ימין ושמאל 
 ימין ושמאל ימין ושמאל 

 מי יודע מי יכול 
 להראות היכן ימין

 להראות היכן השמאל
  

 הולכים לימין הולכים לימין
 יחד ועומדים

לשמאל עכשיו לשמאל עכשיו   
 ביחד ילדים 

 

 יד ימין למעלה 
 

 

  


