
 עמוס ברזל. –בבוקר .1  
 בבוקר –אני מתעורר   
 בבוקר –התרנגול קורא   
 בבוקר –השמש זורחת   
 בבוקר –אני הולך לגן   

 

 הולך לגן בבוקר  
 נפגש עם כל החברים.  
 שרים, רוקדים ומשחקים  
 שיהיה לנו יום מקסים.  

 

 בבוקר, –ציוץ ציפורים   
 בבוקר, –ארוחה בריאה   
 בבוקר, –הכול פורח   
 בבוקר. –הולך לגן   

  

 הולך לגן בבוקר,  
 נפגש עם כל החברים.  
 שרים, רוקדים ומשחקים  
 שיהיה לנו יום מקסים.  
 עמוס ברזל   – את מי אנחנו מברכים? . 2

 ? היום  בוקר טוב, את מי אנחנו מברכים
 

  X 16 .........     בוקר טוב
 

   בוקר טוב, בוקר טוב,  
 . םוללע בוקר טוב,   
 בוקר טוב, בוקר טוב,   
 . שיהיה בוקר טוב לכולם  

 בוקר טוב גם לגננת.        
 עמוס ברזל –ברוך הבא  ,מי שבא. 3

 בא הבוקר, בוקר בא
 מי שבא, ברוך הבא.

 

 ,נפקח את העיניים –נתעורר 
 נמתח את הידיים, –נתעורר 
 נצחצח ת'שיניים, –נתעורר 
 נשטוף ת'לחיים. –נתעורר 

 

 ...בוקר באבא הבוקר, 
 

 ,ידייםנרים את ה –נתעמל 
 כולם נמחא כפיים, –נתעמל 
 נתפח על הברכיים, –נתעמל 
 נרקע ברגליים. –נתעמל 

 

 בא הבוקר, בוקר בא...
 ברזלעמוס  –. נעורר את הגוף 4

 ,קר טוב נעורר את הגוףבו
 ,וףגנעורר את הגוף, נעורר את ה

 .קר טוב נעורר את הגוףבו
 

 הכתפיים, נעורר אתכתפיים, נעורר את ה
 ,פח על הכתפייםטים, ננטפח על הכתפי

 ודי.נטפח על הכתפיים, 
 

 ...קר טוב נעורר את הגוףבו
 

 המותניים,, נעורר את מותנייםנעורר את ה
 המותניים, נטפח על, מותנייםה על נטפח

 ודי., מותנייםה נטפח על
 

 
 ...קר טוב נעורר את הגוףבו

 

 ,רגלייםנעורר את ה, רגלייםנעורר את ה
 ,ברכייםה לע נטפח, יםברכיה על נטפח
 ודי., ברכייםה על נטפח

 

 ...קר טוב נעורר את הגוףבו
 

 ,ייםדינעורר את ה, ייםדינעורר את ה
 ,נמחא כולם כפיים, נמחא כולם כפיים
 די........ו, נמחא כולם כפיים

 עמוס ברזל –חדווה פרידמן  –.מפגש בוקר 5
 ,בוקר יש מפגשב

 ,דשח נושאכל יום 
 מבררים מי חסר

 אולי חולה או מאחר.
 

 םיל-יחת-גש בוקר, מפגש בוקר, מפמ
 םיכ-ח-, מבוקר מפגש בוקר, מפגש

 למפגש בוקר כל הילדים.
 

 תנו יד לחבר 
 למפגש לא לאחר, 

 שבו במקום שלבו ידיים,
 כשאתן סימן מחאו כפיים.

 ...מפגש בוקר, מפגש בוקר,        
 אקי: אלעד ערשר –. מה נלבש 6  

 אורלי בינדר עמוס ברזל    
 ח,הבוקר בא, את החלון נפת

 וענן לבן וצח.שמש  האם יש
 אפור, שם? בחוץ ענןאולי יורד הג

 מה נלבש היום? כשחם או קר או כפור.
 

 מה נלבש? מה נלבש? ,הבגדים בארון
 כל בוקר מחדש. כך בודקים

 

 הבוקר בא, את החלון נפתח.
 ח.כשקר בחוץ, סוודר או מעיל ניק

 חולצה יותר דקה כששמש במרום
 חום. זורחת ובקרניה מפיצה היא

 

 בארון...ים גדהב
 עמוס ברזל –. יום שמח 7

 יהיה לנו היום. ,יום שמח
 יום שמח בגן כל יום.

 

 ,שחק משחקיםנ ,ריםנפגוש חב
 .ודנרקוד ונשמח עוד וע

 ,נבנה מגדלים ,נצייר ציורים
 .יום שמח יהיה לנו היום

 

 היום....לנו  יהיה ,יום שמח
 

 כפיים מוחאים, ידיים מגלגלים,
 .נקבל את כל החברים

 ,ננופף אחת ושתיים ,נרים את הידיים
 .יום שמח יהיה לנו היום

 

 יום שמח יהיה לנו היום...
 שמח.יום  איזה יום?        

 



 עמוס ברזל –שבעה ימים . 8
 ,בשבוע שבעה ימים

 שישה עובדים ואחד נחים.
 

 ,אשוןיום ר –יום ראשון 
 ,יום שני –יום שני 

 ,יום שלישי –ישי ם שלוי
 ,עיייום רב –יום רביעי 

 ,יום חמישי –יום חמישי 
 ,יום שישי –יום שישי 

 ,ביום שישי מקבלים את השבת
 נחים.יום שבת  ,יום שבת, יום שבת    

      

 ....?..........איזה יום היום ילדים,     
 ברזל עמוס    –מקלות מקצב    . 9 
 ,מקלות מקצב כםם לשלו  
 נקיש, נקיש, נקיש עכשיו,  
 החל  -אני אומר   
 ]החל[ .נקיש מקל במקל  
 

 ,מקלות מקצב שלום לכם   
 נקיש, נקיש, נקיש עכשיו,  
 טה, טה, טה, טה, טה,   
 נקיש עכשיו על הרצפה.  
 

 ,מקלות מקצב שלום לכם   
 כשיו,קיש ענקיש, נקיש, נ   
 נבקש כאן, מי רוצה?    
 סא. ילהקיש על הכ   
 

 בוקר טוב מקלות מקצב   
 נקיש, נקיש, נקיש עכשיו,   
 נקיש עכשיו על   
   ..................................... 
 עפרי ברזל :  שרה הילדה   –. ראש גוף    01     

 עפרי ברזל     
     

   ,ראש, גוף ורגליים   
 ,מזיזים את הידיים   
 ועכשיו את כל הגוף     
 וף. וקדים בטרכולם ר   

 

   ,ראש, גוף ורגליים   
 ,מרימים את הידיים   
 ועכשיו את כל הגוף     
 כולם רוקדים בטרוף.    

    

  ,ראש גוף ורגליים   
 ,יםם את הידימגלגלי   
 כשיו את כל הגוף  וע   
 כולם רוקדים בטרוף    

 

  ,ראש גוף ורגליים   
 ,מזיזים את הידיים   
 הגוף   יי ציידימשנ   
 כולם רוקדים בטרוף.    

 
 
 

 עמוס ברזל   –. פינת החי  11
 , כל בוקר בפינת החי עובר

 אומר. בוקר טובלכל חיה 
 

 האו, האו האו  -בוקר טוב כלבלב 
 מיאו  יאו,ו, ממיא –ול בוקר טוב חת

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

 

 . כל בוקר בפינת החי עובר..
 

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

 

 ... החי עוברת ר בפינכל בוק 
 

 

 . חיות ולכל המברכיםלכל הבוקר טוב 
 שיהיה לכולנו יום שמח ונעים.

 עמוס ברזל  -אנדה עמיר –. אין כסוסי עץ 12
 האבירים,  , סוסיהי, הו

 , דאו למרחקים
 פרסות זהב  םפרסאותיכ

 יבריקו הברקים. 
 

 הרים ועמקים, עברו 
 גבעות וגאיות 

 וערבות מדבריות 
 שוכנים שם אריות 

 סוסי האבירים...הי, הו,       
 

 , דאו לארץ רחוקה
 עוד לא ראה אדם, 

 דאו ודהרו  ,הו ,הי
 בי עולם. צעד לק
 רים... ו סוסי האב הי ה      

 עמוס ברזל   –  אורלי בינדר   –לים חרוצות  נמ . 31  
 ,אני נמלה כל היום עמלה 

 . יוצאת מהמחילה לעבוד מתחילה 
 , כל היום עובדת אינני עצלה

 . לפעולהתמיד עם חברותי מוכנה 
 

 , שמאל ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל
 . של חול על גרגרים

 , נמלים בחבורה ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל
 . רהמסתדרות בשיי

 , שמאל ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל
 . על גרגרים של חול

 , עובדות בחריצות  ,ימין ,שמאל ,ימין ,שמאל
 . ושומרות על האחדות 

 

 , הנמלים יודעות את תפקידן כל 
 . עד הפרט הכי קטן ,בכי הסדר כה חשו

 , כל נמלה עובדת מאד חרוצה
 . ברותיה בקבוצה לעמול תמיד רוצה עם ח 

 

 ......... ימין ,שמאל ,יןימ ,שמאל
 

 



 עמוס ברזל   –. אני לומד חשבון  41
 ,אני לומד חשבון מאחד עד עשר

 . יותר וכך אדע הרבה 
 

  ,חד הם שתייםועוד א אחד
 ,שתיים ועוד אחד הם שלש

 רבע,שלש ועוד אחד הם א
 ,ארבע ועוד אחד הם חמש

 , חמש ועוד אחד הם שש
 שש ועוד אחד הם שבע, 

 , השבע ועוד אחד הם שמונ 
 ,שמונה ועוד אחד הם תשע

 .תשע ועוד אחד הם עשר
 

 אני לומד חשבון ... 
 

 בון מעשר לאחד,  ועכשיו נלמד חש
 מוכנים? בבקשה. 

 

 עשר פחות אחד הם תשע,
 , מונהתשע פחות אחד הם ש

 אחד הם שבע,ה פחות שמונ
 ,שבע פחות אחד הם שש 
 ,שש פחות אחד הם חמש

 ש פחות אחד הם ארבע,חמ
 ,הם שלש ארבע פחות אחד

 ,שלש פחות אחד הם שתיים
 שתיים פחות אחד הם אחד. 

 

 ... אני לומד חשבון
 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    –מסדרים ביחד  . 51

 , אני את הקוביות מסדר
 , בא חבר ולי מיד עוזר

 החברה מסדרת את פינת הרופא 
 . והפינה נראית כה יפה

 

 , כשכולם עובדים ביחד
   .כולם מאוחדיםו

  נראה כל כך יפה
 . גן הילדים

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    -ספר   .  16
 , ידיד כה מיוחד ,ספר 
 , לכל אחד  םימעניינ בו ספוריםיש  
 עליו שומרים היטב תמיד,  
 הספר לנו הוא ידיד.  

 

 , פותחים, סוגרים, פותחים, מדפדפים 
 תמונות, ספורים וציורים יפים. 

 

  

 ידיד כה מיוחד  ,ספר 
 , כשקונים עוטפים אותו מיד 
 , 3,  2, 1תו צועדים א 
 ומניחים כך על הראש.  
 

 .... פותחים, סוגרים, פותחים מדפדפים 
 

 ולמקום, למקום מחזירים.  וגריםתחים, ספו 
 
 
 

 עמוס ברזל   –. תרגול אותיות  71
 X2עשרים ושתיים  ,אותיות

 

 דלת, ]גימל דלת[  ,אלף, בית,]אלף בית[ גימל
 ו] זין, חת, ]זין חת[הא וו,] הא ו 

 . עשרים ושתים ,ותאותי
 

 ]כף למד[  ,למד  ,טית, יוד, ]טית, יוד[ כף
 ]סמך עין[ ,עין ,מם, נון, ]מם נון[ סמך

 .עשרים ושתים אותיות
 

 ריש, ]קוף ריש[ ,פה צדי, ]פה, צדי[ קוף
 עשרים ושתים, ,שין תו, ]שין תו[ אותיות

 X2עשרים ושתיים  ,אותיות       
 

 לראשונה{  ,חרונה}ועכשיו מהאות הא
 

 תו, שין,]תו שין[ ריש קוף, ]ריש קוף[ 
 [צדי, פה, ]צדי פה[ עין, סמך, ]עין סמך

 םשרים ושתיע ,אותיות       
 

 ]למד כף[ ,כף ,מם, ]נון מם[ למד  נון,
 זין, ]חת זין[ ,יוד טית, ]יוד טית[ חת

 .עשרים ושתים ,אותיות       
 

 גימל, ]דלת גימל[  ,וו, הא, ]וו הא[ דלת 
 עשרים ושתים. ,אלף[ אותיות לף,]ביתבית, א

 ברזל  מוס/ע אורלי בינדר –בדרך לגן  . 81
 הולכים לגן בדרך המוכרת,   
 ובאותה הדרך רק חוזרים.  
 אם רואים דבר מה בלתי מוכר   
 לא מרימים. ,לא ניגשים  

  

 עצמינואנו שומרים על   
 ים, ומקפידים על הכלל  
 חיינואיננו רוצים לסכן את   
 גדולים. לדים אנו י  

 . בשפת סימנים ישראלית   -. בוקר טוב  19
 עמוס ברזל  –חדווה פרידמן 

 

 , בוקר טוב לכולכם 
 . תכםא וד אוהב אני מא

 

 שמש זורחת, השמש זורחת, ה
 , השמש זורחת בבוקר

 השמש בערב, השמש בערב, 
 השמש בערב הולכת לישון.

 

 , בוקר טוב לכולכם 
 . אתכםאני מאוד אוהב 

 

 פורחים,   הפרחים פורחים, הפרחים
 הפרחים פורחים בבוקר. 

 הפרחים בערב, הפרחים בערב, 
 הפרחים בערב הולכים לישון. 

 

 כולכם בוקר טוב ל
 . אתכםוהב מאוד א  אני

 
 
 
 
 



 עמוס ברזל   –חדווה פרידמן    –.היום נגמר  02   
 . יום הולדת לילדים ,בגן חגגנו

 גם חגים ומועדים. ,בגן קיימנו
 בגן שלנו, את כולם אוהבים

 ת, הסייעת, המנגנת ושאר המחנכים. גננה את
 

 ה, היום נגמר הולכים הבית 
 . שלום לכל החברים

 , היום נגמר הולכים הביתה
 ים. ם כבר מחכההורי

 

 ן שחקנו, בגן שחקנו משחקים, בג
 בגן רקדנו, בגן רקדנו ריקודים. 

 בגן גם שרנו וספרנו ספורים
 בגן שלנו היקר ואהוב תמיד מאושרים. 

 

 ה, הבית  היום נגמר הולכים
 . שלום לכל החברים

 היום נגמר הולכים הביתה 
 ההורים כבר מחכים. 


