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 , לכל יצור יש קול אחר

 , חמור נוהר ,אי אה
 מגעגע, . ברווז עגע ג

 מקרקרת הצפרדע.  ,קווה, קווה
 

 , הסוס צוהל  אי, אה,י, הי, א
 , מיאו, מיאו חתול מיילל 
 הב, הב, הב, הכלב נובח 

 ומכריז כי בא אורח. 
 

 ,  לכל אחד יש קול
 , אבל אני יכול

 לחכות את קול כולם 
 של כל החיות שבעולם. 

 

 , ובלול בלבול גדול
 , קוקוריקו קורא תרנגול

 והתרנגולת הדוגרת 
 . קוד קודה היא מקרקרת

 

 , הזבוב מזמזם  זבזז
 הדוב נוהם,  ,ו..ב
 ,האריה שואג וה ה ה ה א

 . ואז אני קצת מפחד
 לכל אחד יש קול...        

 

 ?דגיםואיזה קול עושים 
 , הדגים תמיד שותקים

 לדגים אין קולות 
 הם רק עושים בועות. 

 לכל אחד יש קול...        

 עמוס ברזל  –אורלי בינדר  -מה סוחב הצב .  2
 X2  מה סוחב הצב? בית על הגב.

 

 שריון חזק  ב
 . עומד בגן ירק

 , כשחש בסכנהו
  ,ראשו מכניס מיד 
 ממתין כך בגינה. 

 

 X2 מה סוחב הצב? בית על הגב.
 

 מוציא ראשו בודק,  
 מי שם מתרחק, 

 חולפת סכנה  וכש
 מוציא הראש לאט  

 . מטייל שוב בגינה
 

 X2 מה סוחב הצב? בית על הגב.
 

 מה סוחב הצב? בית על הגב. 
 .כי השריון עליו ,הוא לא ממהר

 
 
 
 
 
 

       אורלי בינדר   –צפרדע .  3
 יש לי ידידה, צפרדע ירוקה, 

 קפיץ וקפץ למים צפרדע חמודה. 
 , גברת נכבדה, ת צפרדעונגברת 

 מדוע לא אדע.  ?מדוע את קופצת
 

 , והופ אל הביצה קפיץ וקפוץ וקפיץ,
 ? קפיץ וקפץ וקפיץ, מי יקפץ אתה

 עמוס ברזל  –  אורלי בינדר   –. מוני קוף 4
    אני הוא קוף שקוראים לו מוני

 כשאני אומר אתם עושים כמוני 
  כמוני! אה... כמוני?  לא

 

 אני מושך באוזניים 
 ן אחת ושתייםומוציא לשו

 על האף עכשיו לוחצים 
 והלשון בפנים!

 אני הוא קוף......          
 

 אני צובט בלחיים 
 וסוגר  את  העיניים

 אני לוחץ על הסנטר   
 ובעיני לראות חוזר 

 אני הוא קוף...         
 

   ,אני המון אויר לוקח
  ,את הלחיים מנפח 

 באגרופים על הלחיים 
 .ומפוצץ אחת ושתיים

 

 א קוף שקוראים לו מוני אני הו
 כשאני אומר אתם עושים כמוני 

 כמוני  כמוני!  אה...,  כמוני?  לא
 ברזל   מוס ע   -אורלי בינדר –. הג'ירפה 5

        ,הג'ירפה, הג'ירפה
 , היא הולכת ולא עפה

 על גופה כתמים כהים. 
 , הג'ירפה, הג'ירפה

 , היא הולכת ולא עפה
 לילדיה קוראים עופרים. 

  

 ,צוואר ארוך וראש בעננים
 .םהענייניתמיד על הגובה במרכז  

 , רואה הכול מלמעלה מצמרת העצים
 .כה לוחכת עליםובלשון אר

 

   ,הג'ירפה, הג'ירפה
 היא הולכת ולא עפה 

 על גופה כתמים כהים. 
 ,  הג'ירפה, הג'ירפה

 היא הולכת ולא עפה 
 . עלים לוחכת  קוטפת

  

 , רואה מלמעלה את הפירות המבשילים
 ים, מזהירה חיות מאריות ונמר

 , בן אדם שראשו נישא אל על הלו היית
 בנבחרת כדורסל!   המזמן היית

 הג'ירפה, הג'ירפה...           



 
 עמוס ברזל –אורלי בינדר –זבוב ו הז .6

         ?מי זה חג פה בסיבוב
 , זהו זבוב ,זהו זבוב

 עף למעלה עף למטה 
 וחוזר הוא שוב ושוב. 

  

   ,זזזזזזזזז זהו זבובב
 , בזזזזזזז באוזן שוב ושוב
 זהו זבוב   זזזזזזזזב

 . עוף רחוק ואל תשוב
  

 ? מי יושב לי על האף
 , זהו זבוב ,זהו זבוב

 ידי אניע והוא עף  
 הופ חוזר הוא שוב ושוב. 

 זזזזזזזזז זהו זבוב....      
 

 מי יושב על כף ידי 
 זהו זבוב זהו זבוב 

 מזמזם הוא לכבודי
 כל טוב.  שלום שלום,ביי 
 . זזזזזזזזז זהו זבוב     

 ברזל   מוס ע   -  אורלי בינדר   –התרנגול    . 7
   אומר, הוא התרנגול בבוקר קוקוריקו

 לאחר.   כלל  ילדים, אסור קומו 
 כרבולת הוא מניע, פותח המקור, 

 בוקר טוב מודיע ושר לו שיר מזמור. 
 

 קוקוריקו, קו קוקוריקו, קוקוריקו,
 . קומו ילדים אל נא תרדמו

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר   –נחש  ה.  8
  ,מת הקשמתחת לער

 , מסתתר לו הנחש
       .מוציא ראשו ומסתכל

 , מתפתל ומתפתל
 , זוחל  הוא רקלא הולך 

 . לשון שולח מרחרח
                                                

 ,נשפן נחשכססס, 
 מסוכן.הוא   ,הוא ערמומי

 עמוס ברזל   -  אורלי בינדר   – גועה  . הפרה 9
    בשדה ירוק עומדת הפרה

 גרה העשב מעלה   לועסת את
 בואנה הפרות ועשב תטעמו 

 ככה היא גועה מו מו מו 
 X4הפרה גועה מו, מו,       

 

 , ברפת הגדולה חולבים את הפרה 
 . חלב לבן  נותנת למכונת החליבה 

 בואו היא גועה , שתו ותטעמו 
 .החלב בריא טעים מו מו מו

 X4הפרה גועה מו, מו,       
 

 , החלב לקחו למחלבה  את
 . טובה מעדן וגם גבינה הכינו

 מו מו מו  בואו נא כולם 
 .שלם-זה כל כך טעים, זה כל כך מו

 X4הפרה גועה מו, מו,       
     אורלי בינדר   – הנמלה . 10

   נמלה קטנה, קטנה,
 הולכת בגינה, 
 ,  עולה הגבעול

 נופלת על החול. 
 

   ,מתגלגלת, מתגלגלת
 , מתגלגלת, מתגלגלת

 במחילה היא נעלמת. 
 צאי מהמחילה.  ?היכן את נמלה

 .ההנה היא מופיע   היכן את נמלה?
 

 ..נמלה קטנה, קטנה
 

 היכן את נמלה? צאי מהמחילה. 
 היכן את נמלה? אולי היא נרדמה. 

 אורלי בינדר   –  חתול וכלבלב .  11
 לב שגרים יחדיו    חתול וכלב

 מיאו, הכלב, הב, הב.  ,החתול מיאו
 

 משחקים השניים, במחבואים, 
 . רצים, מתגלגלים, בין צעצועים

     ...חתול וכלבלב שגרים יחדיו        
 

 כד מלא חלב,  אתמול שברו השניים
 . לו הפילו שעון עשוי זהביואפ 

     ...חתול וכלבלב שגרים יחדיו        
      אורלי בינדר   –  החילזון . 12
 לזון בעונת הסתיו. יטייל החמ

 תמיד על גב. שאנו הוא, שאאת ביתו נו
 

 נוטה לימין, נוטה לשמאל, 
 נוטה קדימה ואחור. 

 נוטה לימין, נוטה לשמאל, 
 אך הבית לא ייפול. 

 עמוס ברזל   -  אורלי בינדר   –האריה  . 13
    ?מי רוצה להיות אריה

 ? מי רוצה לשאוג
 ? מי רוצה להיות אריה

 . חבר'ה לא לדאוג 
  

 אני הוא האריה 
 , אני שואג בקול

 אני הוא מלך החיות 
 אני הוא כל יכול. 

 . אני שואג בקול
 

 ? מי רוצה להיות אריה
 מי רוצה לצעוד? 

 לצעוד עכשיו כמו אריה 
 . חבר'ה לא לרעוד

 אני הוא האריה...        
 

 מי רוצה להיות אריה 
 ? לנער הרעמה 

 מי רוצה להיות אריה? 
 בלי פחד אלא מה! 

 ... א האריהאני הו      



 
      אורלי בינדר   –  הדובי . 14

 הדובי הקטן רוקד, 
 ריקוד עליז מאוד, 

 בחדר הוא עכשיו צועד 
 אינו רוצה למעוד. 

 X2פל והופ, הוא קם. ובום, נ
 

 דובי מסתובב ומוחא כפיים, ,דובי
 .יםיבי מסתובב, מניע הידוד ,ביוד

 ברזל   מוס ע   -  אלון על הסוס .   15
 , הוא דוהר קדימה  ,אלון על הסוס

 . בלי אבא ואמא ,לון על הסוסא
 , הוא פתאום עוצר  ,אלון על הסוס

 . אלון על הסוס הוא שוב דוהר
 

 דוהר מהר, דוהר מהר, 
 ופתאום עוצר. דוהר מהר, דוהר

 

 ... אלון על הסוס הוא דוהר קדימה 
 ברזל  מוס ע -אורלי בינדר  -פיל . פילי  16

     צועד ביער פילי פיל
 , פים מפילצועד וענ

 מתיז בחדק מי אגם 
 . מו ועל כולםצעל ע

 

 על הראש  מתיז
 ,אחת שתיים שלוש

 על הגב  תיזמ
 נעים קריר עכשיו.

 צועד ביער פילי פיל...       
 

 על הכתפיים  מתיז
 , אוהב כל כך ת'מים

 על הזנב  תיזמ
 נעים לו כשנרטב. 

 

 צועד ביער פילי פיל 
 , צועד וענפים מפיל

 קוטף בחדק פרי טעים
 מה עושים?ואיתו 

 

 בחדק הגמיש 
 פרי לפה מגיש

רּוָעה ֵמִקים    קֹול תְּ
 שומעים למרחקים! 

 

 על הראש  תיזמ
 ,שלוש ,שתיים ,אחת

 על הרגליים תיזמ
 הוי נגמרו המים! 

 צועד ביער פילי פיל...        
 
 
 
 
 
 
 

 
 אורלי בינדר   –  חתולים שניים .  17

 ,בכפות ידיים חתולים שניים,
 שני חתול לבן.  חתול שחור קטן,

 

 הם מייללים מיאו, מיאו, מיאו, 
 , צ'או ,צ'או ,ומתרחקים צ'או

 מלקקים חלב ומנקים הגב
 מסתובבים רוצים לתפוס את הזנב. 

 עמוס ברזל –אורלי בינדר   באתי לביקור   . 18
 מעלה עפה היונה, מבקרת בגינה, 

 שנה. ה  ראשמבשרת לכולנו, ש
 

 מברכת, טור, טור,        
 ואומרת, טור, טור,       
 נת שלום, באתי לביקור. ש      

 


