
 L/ 105-Mפעלולי גן 

 עמוס ברזל –פעלולי גן 
 כשהיום מתחיל קופצים, 

 אחת, שתים, שלש. 
 כשהיום מתחיל עוצרים, 

 אחת, שתים, שלש. 
 כשהיום מתחיל יושבים, 

 אחת, שתים, שלש. 
 כשהיום מתחיל שרים 

 אחת, שתים, שלש. 
 

 פעלולי גן, פעלולי גן,
 זה משחק וזה עניין,
 פעלולי גן, פעלולי גן,

 עד דן.מאילת ו
 אורלי בינדר  –יבשה וים 

 החישוק הוא הים ובחוץ היבשה 
 צריך לקפוץ בלי להסתובב בבקשה. 

 

 ים יבשה, ים יבשה, יבשה וים 
 כך משחקים כולם. 

 ים יבשה, ים יבשה, יבשה וים 
 לאן הלכו כולם?
 אורלי בינדר  –קדימה ואחורה 

 קדימה, קדימה ועוצרים 
 אחורה, אחורה הופ חוזרים. 

 דה ועוצרים הצידה, הצי 
 לצד שני הופ חוזרים. 

 

 במקום עכשיו דורכים 
 וסיבוב מסתובבים.  

 אורלי בינדר  -מי עומד ראשון 
 ראשון עומד בטור,  

 מחזיק ביד כדור 
 שני כאן מצטרף 

 על התוף הוא מתופף,
 שלישי גם הוא עומד  
 מחזיק ביד הוא עט,

 הרביעי כבר בא  
 מחזיק ביד בובה, 

 

 יפור, החמישי בטור לו ספר עם ס
 שישי עם פעמון הוא מצלצל דין, דון,

 שביעי עם עפרון 
 שמיני מחזיק עיתון 
 תשיעי מחזיק בלון,  

 לעשירי ביד שעון והוא האחרון. 
 

 את כל החפצים מניחים על הרצפה 
 -בחדר צועדים והנה רואים עתה 

 מי חוזר ומי עומד במקום שלו בטור
 ושוב כאן מתחילים את הסיפור.  מוכנים?

 ברזל  מוסע -אורלי בינדר  -הר לאט ומ
 מי הולך לאט, זה הצב בא מאילת

 כל הדרך מזדחל עד שביליו של הכרמל. 
 

 מי זה רץ מהר
 הארנב ולא אחר, 

 על כל פני דבר חולף
 ובכלל לא מתעייף.

 ברזל  מוסע -אורלי בינדר  –אני הולך בחדר 
 אני הולך בחדר, ידי צמודות לגוף, 

 X2. יד חבר ולנו לא צפוף-חולף על
 

 שומר על המרחק, הולך בנתיב שלי 
 X2איני מפריע לו, אינו מפריע לי.  

 

 שנינו צועדים ובמקום עומדים,
 X2 מנופפים שלום, חוזרים אט למקום.

 אורלי בינדר  -פנים למעגל
 עומדים כולם עם הפנים למעגל, 
 זה לא קשה זה לא קשה בכלל, 

 ואיך עומדים ואיך עומדים עכשיו?
 גל את הגב. מפנים כולם למע

 

 ושוב נחזור פנים למעגל,
 זה לא קשה, זה לא קשה בכלל, 

 אולי עכשיו לפני שנתעייף,
 נפנה למרכז המעגל את הכתף. 

 

  כתף ימין, כתף שמאל,
 ל. ומחיאות.... וזה הכ

 אורלי בינדר  –כוונים 

 יש לי חץ קטן לאן הוא מכוון? 
 למעלה לתקרה, תלויה שם מנורה. 

 כוון? יש לי חץ קטן לאן הוא מ
 למטה לרצפה אל השולחן עליו מפה.

 

 יש לי חץ קטן לאן הוא מכוון? 
 לדלת שממול מציץ משם חתול.

 יש לי חץ קטן לאן הוא מכוון? 
 מכוון אל החלון, בחוץ יש עץ אלון.

 

 יש לי חץ קטן לאן הוא מכוון? 
 אל הארון שבפינה אל החצר אל הגינה, 

 יש לי חץ קטן לאן הוא מכוון? 
 בח ולאן החץ ברח?מכוון אל המט

 אורלי בינדר  -נתקרב ונתרחק
 נתקרב כולנו יחד, נתקרב בגב כפוף 
 נתקרב זה לזה, ועכשיו מאוד צפוף. 

 

 כך נוגע גוף אל גוף, 
  X2אין מקום, מאוד צפוף, 

 נתרחק מהר, מהר 
 נתרחק יותר, יותר, 

 נתרחק זה מזה,    ונתפזר. 
 ברזל   עמוס –אורלי בינדר  – משחק הסימנים

 רים אחת, ליד חישוק עומדים כשאומ
 כשאומרים שתיים, לתוכו מיד קופצים. 
 כשאומרים שלוש, הולכים על החישוק, 

 יושבים על הרצפה.  –כשאומרים ארבע 
 

 זה משחק הסימנים,  
 את כל הפעולות זוכרים,

 זה משחק הסימנים,  
 זוכרים ת' מספרים. 

 

 ………………………כשאומרים אחת, 
 ………………………כשאומרים שתיים, 

 ……………………… אומרים שלוש,כש
 ………………………. –כשאומרים ארבע 

 זה משחק הסימנים...                     
 ברזל  עמוס –אורלי בינדר  -החבל המפותל 

 החבל מפותל והוא נראה כמו נחש, 



 מי יכול לצעוד עליו, נראה נא מי ייגש?
 מי הולך כאן על החבל כך בפיתולים?

 על החבל המפותל נראה כמו גלים. 
 

 החבל מפותל והוא נראה כמו נחש, 
 מי יכול לצעוד עליו, נראה נא מי ייגש?

 מי הולך כאן על החבל דק ומתפתל? 
 מי הולך מבלי ליפול ובלי להתבלבל.

 א. בינדר   -לקום לשבת  
 לקום, לשבת, לקום, לשבת, 
 לקום, לשבת, לקום, לשבת, 

 עכשיו? לקום, ועכשיו? לשבת. 
       אורלי בינדר –לקפוץ ולנוח 

 קפיץ וקפוץ קפוץ וקפיץ  [
 X2כך קופץ ילדון אמיץ.       [ 

 

 נוח, נוח במקום
 קפוץ קפצנו כל היום,

 נוח, נוח הרגע 
 ושחרר כל דאגה. 

 אורלי בינדר  –לדלג 
 לדלג, לדלג, לדלג על מכשולים, 

 לדלג, לדלג, ושומרים על הכללים, 
 

 לא מושכים ולא דורכים 
 לא שוברים, לא מקלקלים,

 ם ולא דורכים לא מושכי
 לא שוברים, אנו בוגרים. 

 אורלי בינדר  –רכבת 
 מסתדרים זה אחר זה, כמו רכבת עם קרונות

 יוצאים אל החצר בטור ארוך בנים בנות. 
 

 יוצאים אל החצר לשחק והתאוורר 
 לשחק ולעמול.   לנדנדות ארגז של חול

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר  –מתגלגלים 
 על הרצפה מתגלגלים, 

 מתגלגלים,  מתגלגלים,
 על הרצפה מתגלגלים, 

 עוצרים ומסתכלים. 
 

 העיניים עצומות, הידיים לצדדים, 

 הרגלים ישרות  ונחים כמה דקות.  
 ] בסוף [  ולמקום חוזרים. 

 עמוס –אורלי בינדר  -מעגל הגיר הדמיוני 
 ברזל  

 בקצה האצבע יש לי גיר, קטן ודמיוני, 
 X2אולי הגיר שלי לבן, אולי הוא צבעוני?   

 אצייר בגיר שלי, מעגל גדול, 
 X2ל.  ואסובב את כל היד וזהו זה הכ

 

 בקצה הרגל יש לי גיר, קטן ודמיוני,
  X2 אולי הגיר שלי לבן, אולי הוא צבעוני?  

 אצייר בגיר שלי, מעגל גדול, 
 X2ל.  ואסובב את כל הרגל וזהו זה הכ

 

 בקצה האף יש לי גיר, קטן ודמיוני,
 . ..X2י הוא צבעוני?   אולי הגיר שלי לבן, אול

 אצייר בגיר שלי, מעגל גדול, 
 אסובב את כל האף וזהו זה הכל. 

 אסובב את כל האף וזה הכל. 
 אורלי בינדר  -נשחק בחרוזים 

 כל החרוזים כאן מונחים על כף היד, 
 זה לזה צמודים, צפוף להם ונחמד, 

 כשאפתח את כף היד, יתגלגל אז כל אחד, 
 תפזרים.  שמעו נא חברים, חרוזים כך מ

 נאסוף אותם.
 ברזל  עמוס –אורלי בינדר  -שיר ההפכים 

 מה הפוך מרעש? זה שקט כמובן, 
 אם אומרים גדול, אז ההפך הוא קטן, 
 אם אומרים בפנים, ההפך הוא בחוץ, 

 מתוקה הסוכרייה והלימון חמוץ. 
 

 לכל דבר ישנו היפוך, הפוך ולא שונה, 
 .מה הפוך ממה אם שואלים אני עונה. אני עונה

 

 שמים יש למעלה, ולמטה אדמה, 
 ביום יש לנו אור, בלילה חושך אלא מה? 

 מה הפוך מברוגז? שולם כמובן, 
 על תהיה עצוב, אלא שמח כל הזמן. 

 לכל דבר ישנו היפוך...                        
 מה הפוך מחם? הפוך מחם זהו קר, 

 מה הפוך מזול? הפוך מזול הוא היקר,

 קו קצר, מה הפוך מקו ארוך, זהו 
 מה הפוך מהתחלה? זה סוף וזה נגמר. 

 לכל דבר ישנו היפוך.....          
 עמוס ברזל  –אורלי בינדר  –כשרוקדים ביחד 

 כשרוקדים ביחד יש כמה כללים: 
 לא משוך, לא לדחוף, להיזהר לא לעקוף. 
 לא דוחפים ולא מושכים, ידיים של חבר, 

 כשרוקדים ביחד צריך להיזהר. 
 

 ח, אף אחד אינו נופל,כי כך יותר בטו
 יש פה מצב רוח והצחוק פה מתגלגל.  

 עמוס ברזל –אורלי בינדר  –נושיט ידיים 
 נושיט ידיים חבר לחבר 

 מעגל גדול פה נסדר, 
 נלך ביחד ילדות ילדים
 הצטרפו אל הרוקדים. 

 כולנו יד אל יד ומצד אל צד,
 בואו ונרקוד מה נעים ומה נחמד 

 ברזל  עמוס–אורלי בינדר –מעגל שלום 
 תן לי יד חבר נחמד

 מעגל שלום ניצור מיד,
 מעגל גדול אל התקווה 
 מעגל גדול של אהבה. 

 

 שמחה, ומחיאות כפיים, 
 הידיים על המותניים.

 שמחה, ומחיאות כפיים, 
 סבוב אחת ושתיים. 

 
 


