
 עמוס ברזל  –איזה יום נפלא 

 אני קם בבוקר מתעורר
 בלי שעון מעורר

 רוחץ פנים וגם שיניים
 לובש חולצה ומכנסיים.

 

 אוכל לי ארוחה בריאה
 , גבינה, עגבניה,םלח

 עם מבוגר הולך לגן
 כי זה חשוב להגיע בזמן

 

  איזה יום נפלא יהיה היום,
 יזה יום נפלא.א

 

 אני אוהב את הגן
 הגננת כבובן,ו

 יש בגן צעצועים
 ומפגש ללימודים.

 

 גם מנגנת וסייעת
 שתמיד הכל יודעת
 החברים הם בגילי
 לכן זה הגן שלי.

 ...איזה יום נפלא.      
 עמוס ברזל   -  יצחק קצנלסון   –שיר בוקר 

 קומה ילד חמד
 פקח את העיניים

 שמש ממזרח 
 שולחת קרניים.

 

 שמש תזרחי שמש,
 את קרניך תשלחי,
 חממי את הילדים,

 עוררי את הפרחים!
 

 ולאור השמש 
 קם כל היקום,

 קומה, ילד חמד,
 רב לך לנום!

 שמש, שמש תזרחי...     
 עמוס ברזל  –עראקי  / כהן   אורית   –אל הגן  

 בוקר טוב בוקר בא 
 אל הגן אני צועד,

 

 בוקר טוב בוקר בא 
 אל הגן מדלג,

 

 בוקר טוב בוקר בא 
 ל הגן אני רץ,א
 

 מביט סביב על הנוף
 הגעתי אל הגן סוף, סוף.

 

 בוקר טוב בוקר בא 
 הולכת על הבהונות,

 

 

 בוקר טוב בוקר בא 
 צועדת על העקבים,

 

 בוקר טוב בוקר בא 
 דוהרת אני אל הגן,

 

 מביטה סביב על הנוף
 הגעתי אל הגן סוף, סוף.
 הגענו אל הגן סוף סוף

 עמוס ברזל   – ברוכים הבאים 
 ר טוב, בוקר טוב,בוק

 לילדים המקסימים.
 בוקר טוב, בוקר טוב,
 את היום מתחילים.

 

 שלום -נאמר שלום 
 ברוכים הבאים, -ברוכים הבאים 

 איזה יום נפלא. –נקרא בקול 
 עמוס ברזל   –מי הגיע היום לגן 

 מי הגיע היום לגן בואו ונראה
 יענה הואמי הגיע היום לגן רק 

 

 X3. הגיע........הגיע הגיע....... הגיע........
 הגיע....... הגיע......... הגיע........הגיע.

 עמוס ברזל   –בוקר טוב לגוף 
 נניע מצד לצד –בוקר טוב ראש 

 נרים אחת ושתיים –בוקר טוב כתפיים 
 בוקר טוב ידיים מדברות הן מה נשמע?

 על הריצפה. רוקעות –בוקר טוב רגליים 
 

 טוב, בוקר טוב. בוקר, בוקר, בוקר
 בוקר טוב לכל הילדים המקסימים.

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    –התעמלות בוקר  
 צריך להתעמל, יום של כיף יוםאיזה 

 .כדי להתעוררלהזיז את כל הגוף 
 

 הידיים למעלה מותחים את כל הגוף
 ,מותחים, מותחיםמותחים, מותחים

 מותחים את כל הגוף
 צדדים נתנדנד מצד לצדידיים ל  

 מצד לצד מתנדנדיםנד נד, נד נד, 
 איזה יום יום של כיף...           

 ידיים על המותניים מצד לצד נעים,
 מצד לצד נעיםניענוע ניענוע....

 רגליים בפיסוק פותחים וגם סוגרים
 פותחים, סוגרים, פתחים, סוגרים,

 פותחים וגם סוגרים.
 איזה יום יום של כיף...       

 

 הופ כמה נחמד. ,שתייםקופצים אחת ו
 הופ כמה נחמד. קופצים קופצים...

 ,עפיםצדדים וכמו ציפור הידיים ל  
 עפים, עפים... כמו ציפור עפים,

 ...איזה יום יום של כיף        



 עמוס ברזל   –לא ידוע   –קמה אמא 
 בוקר בא, בוקר בא,
 קמה אמא, קם אבא,
 קמה בובה, קם הדוב

 בוקר טוב.
 ברזל   עמוס  –תזמורת בוקר  

 X2 -בוקר טוב נקיש בתוף 
 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, 

 

 X2-  בוקר טוב בשליש נקיש
 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב 

 

 X2 -בוקר טוב נצלצל בפעמון 
 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. 

 

 X2 –ינגנו כל הכלים 
 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. 

 עמוס ברזל   – קופסת הפלאים 
 לאים, קופסת פלאים,קופסת פ

 פניםב בה מה יש
 

 רק אם נפתח נדע, מה יש בקופסה? 
 אחת שתיים שלש....ש..ש...ש...

 עמוס ברזל   –עשרים ושתיים אותיות 
ו, א, וָּ ֶלת, הֵּ יֶמל, דָּ ית, גִּ  ָאֶלף, בֵּ

ן יִּ ית, יֹוד ְו ז  ית, טֵּ  ף.כָּ  –, חֵּ
א, ן, פֵּ יִּ ֶמְך, ע  ם, נּון, סָּ ֶמד, מֵּ  לָּ

ין, ְו  יש, שִּ י, קֹוף, רֵּ דִּ ו. –צָּ  תָּ
 

יֹות,  ם אֹותִּ יִּ ים ּוְשת   ֶעְשרִּ
ְברֹות, ְתח  ן מִּ ּקּוד הֵּ ם נִּ  עִּ

יֹות,  ם אֹותִּ יִּ ים ּוְשת   ֶעְשרִּ
רֹות. ְברֹות ְוג ם שָּ  ְמד 

 

ח, תָּ ם, פ  ף ֶסגֹול, חֹולָּ דֹול, ֲחטָּ ץ גָּ מָּ  קָּ
ח, תָּ ף פ  יק, ֲחטָּ ירִּ יֶרה, חִּ  ל.ְויֵּש ֶסגוֹ  צֵּ

אי, א ְכד  ם ְשוָּ ק, ג  זָּ גֵּש חָּ ן, דָּ טָּ ץ קָּ מָּ  קָּ
ף , ֻקבּוץ, שּוֻרק י! ֲחטָּ יק ְוד  פִּ ץ, מ  מָּ  קָּ

 

יֹות...עֶ  ם אֹותִּ יִּ ים ּוְשת   ְשרִּ
 ברזל מוס  בינדר/ע ורלי  א   -רוצים? מצביעים 
 מצביעים -רוצים לשאול ? 
 מצביעים, -רוצים לענות? 
 מצביעים, -רוצים לצאת? 
 מצביעים.כולנו  – רוצים לשיר ?

 

 היד מושטת, האצבע מבקשת
 , כי אלה הכללים.רשות מקבליםכך 

 

 מצביעים -רוצים לשאול?  
 מצביעים, -רוצים לענות?   
 מצביעים, -רוצים לדבר?    
 מצביעים.כולנו  –רוצים דבר מה? 

 היד מושטת...                         
 
 

 ברזל   מוס ע -בינדר   ורלי א   -שעת האוכל כבר הגיע!  
 שעת האוכל כבר הגיעה [
 X2והולכים אל השולחן.  [ 

 

 ,לאוכל הטעיםיושבים ומחכים, 
 משלבים ידיים ובאוכל לא נוגעים.

 .ובע אוכליםשול, אומרים בתאבון
 

 X2שעת האוכל כבר הגיעה והולכים אל השולחן. [ ]
 

 ,כל אחד כמו גדולאכול, מתחילים אז ל
 . בשעת הסעודה אין משיחים ילד וילדה יודעים
 ב ת א ב ו ן!  שעת האוכל כבר הגיעה,     

 שרה לוי תנאי/עמוס ברזל   –בוקר אור  
 בוקר אור בוקר זיו,

 רן ומצלצל:
 קום וצא אל השדה,

 אל נא תתעצל!
 

 בוקר אור, בוקר אור, 
 בוקר אור, בוקר אור, 

 

 –בוקר טל, רוח קל 
 כך עולה היום.
 מרץ, כח ועמל
 וברכת שלום!

 

 בוקר אור, בוקר אור, בוקר אור,  בוקר אור,
 כמוס ברזל   –בוקר טוב לכל הילדים  

 ננער ידיים -בוקר אור 
 נרים כתפיים, -בוקר אור 
 נמחא כפיים, -בוקר אור 
 נסתיר עיניים. -בוקר אור 

 

 בוקר אור לפרחים,
 בוקר אור לציפורים,

 בוקר טוב לכל הילדים.
 עמוס ברזל   -לשמש  בוקר אור  
  –בוקר אור 

 ש חיממה את הקורהשמ
  –בוקר אור 

 פרחים נפתחו לאור
 אמא ואבא יוצאים לעבוד

 ואני הולך לגן ללמוד.
 

 בוקר אור לשמש, בוקר אור לפרחים
 בוקר אור לכל הילדים המקסמים.

 
 
 
 
 
 
 



 עמוס ברזל  –עראקי  / כהן   אורית   –זומבה  
 זומבה, זומבה, ,זומבה ,זומבה ,זומבה

 את הגוף משחררים,
 זומבה, זומבה, ,הזומב ,זומבה ,זומבה

 כך כולם שרים.זומבה, 
 

 ידיים למעלה שלום אומרים 
 ידיים על המותניים את האגן מסובבים 

 קשאת כל הגוף נשקשק שיק 
 כולם נעים בזומבה זה כל המשחק.

 ...זומבה ,זומבה ,זומבה      
 

  נמחא כפיים ימינה נצעד
 נרקע ברגליים  השמאלנצעד 

 את כל הגוף נשקשק שיק שק
 .ולם נעים בזומבה זה כל המשחקכ

 ...זומבה ,זומבה ,זומבה      
   –איזה כיף היה בגן  

 עמוס ברזל   -עמוס ברזל/חדווה פרידמן 
 איזה כיף, איזה כיף, –איזה כיף היה בגן 
 איזה, איזה כיף. –איזה כיף היה בגן 

 

 למדנו, שחקנו ציירנו ושרנו
 עם כל החברים.
 רקדנו בנינו,אכלנו שתינו, 

 שהיגיעו ההורים. עד
 

 ...איזה כיף היה בגן 
 

 בשער הגן עומדים ההורים,
 סימן שמאוחר. 

 מהגן שלנו כולנו נפרדים, 
 וכולנו חוזרים מחר.

 

 איזה כיף, איזה כיף, –איזה כיף היה בגן 
 איזה, איזה כיף. –איזה כיף היה בגן 

 

 איזה גן? גן ................ איזה גן? גן ........
 .גן ................הגן שאני אוהבאיזה גן? 

 

 ...איזה כיף היה בגן
 


