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These are the songs used in Barbara Cass-Beggs’ LISTEN LIKE LEARN and YOUR BABY NEEDS MUSIC classes for babies and young children. Most
are Hebrew adaptations from American, British and world popular songs and rhymes of childhood. Original songs are noted.

מ ס   מקישים      1  שי סמ ר   כםישיקמ ולנםישיקמ ו
Words c Barbara Cass-Beggs 

מקישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מקישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מקישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We'll hit the floor together }x3

Because it's fun to do

מרימים  ידיים
מרימים  ידיים
מרימים  ידיים

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll wave our arms together }x3   Because it’s fun to do! 

מניעים  אצבעםישיקמ וםיעינמ ת
מניעים  אצבעםישיקמ וםיעינמ ת
מניעים  אצבעםישיקמ וםיעינמ ת

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll wiggle our fingers together }x3   Because it’s fun to do!

מניעים  םיענ ךכ לכ הראש
מניעים  םיענ ךכ לכ הראש
מניעים  םיענ ךכ לכ הראש

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll nod our head together }x3  Because it’s fun to do!

מזיזים  םיענ ךכ לכ הרגליים
מזיזים  םיענ ךכ לכ הרגליים
מזיזים  םיענ ךכ לכ הרגליים

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll kick our feet together }x3  Because it’s fun to do!

לצד   מצד נענםישיקמ וע
לצד   מצד נענםישיקמ וע
לצד   מצד נענםישיקמ וע

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll sway from side to side }x3  Because it’s fun to do!

מםישיקמ וחאים  כפיים
מםישיקמ וחאים  כפיים
מםישיקמ וחאים  כפיים

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll clap our hands together }x3  Because it’s fun to do!

שלםישיקמ ום   נגיד כםישיקמ ולנםישיקמ ו
שלםישיקמ ום   נגיד כםישיקמ ולנםישיקמ ו
שלםישיקמ ום   נגיד כםישיקמ ולנםישיקמ ו

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי
We’ll all say hello (good-bye) }x3  Because it’s fun to do! 
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מ ס   עיניים    2  שי סמ ר   שתי
Two little eyes to look around  - Two little ears to hear a sound

One little nose to smell what’s sweet - One little mouth that likes to eat! 

םיענ ךכ לכ הכםישיקמ ול    שרםישיקמ ואםישיקמ וםיעינמ ת עיניים שםיעינמ תי
לקםישיקמ ול    מקשיבםישיקמ וםיעינמ ת אםישיקמ וזניים שםיעינמ תי
נעימים     ריחםישיקמ וםיעינמ ת מריח אחד אםימיענ תוחיר חירמ דחא ף

םיענ ךכ לכ הטעים      םיענ ךכ לכ האםישיקמ וכל אםיעינמ ת אםישיקמ וכל אחד םישיקמ ופםיענ ךכ לכ ה

מ ס   אצבעםישיקמ ות    3  שי סמ ר   עש סמ ר
See my fingers dance and play – fingers dance for me today

רםישיקמ וקדםישיקמ וםיעינמ ת   אצבעםישיקמ וםיעינמ ת עשר
םישיקמ ושמחםישיקמ וםיעינמ ת   םיענ ךכ לכ התוחמשו ן עליזםישיקמ וםיעינמ ת

Ten fingers happily dancing

רםישיקמ וקדםישיקמ וםיעינמ ת   אצבעםישיקמ וםיעינמ ת עשר
םישיקמ ושמחםישיקמ וםיעינמ ת   םיענ ךכ לכ התוחמשו ן עליזםישיקמ וםיעינמ ת

רםישיקמ וקדםישיקמ וםיעינמ ת   אצבעםישיקמ וםיעינמ ת עשר
מםיעינמ תעייפםישיקמ וםיעינמ ת   לאט אםיענ ך

Ten fingers are tired now

מ ס    עםישיקמ ושםישיקמ ות    4  שי סמ ר   מתושוע ה
French Nursery Rhyme: Ainsi Font

שםישיקמ וםיעינמ ת    שםישיקמ וםיעינמ ת עםישיקמ ושםישיקמ וםיעינמ ת מםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הקטנםישיקמ וםיעינמ ת  םיענ ךכ לכ הידיים

What do my little hands do? 

שםישיקמ וםיעינמ ת    שםישיקמ וםיעינמ ת עםישיקמ ושםישיקמ וםיעינמ ת מםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הקטנםישיקמ וםיעינמ ת  םיענ ךכ לכ הידיים

למטםיענ ךכ לכ ה     םישיקמ ויםישיקמ ורדםישיקמ וםיעינמ ת למעלםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםישיקמ וםיעינמ ת םיענ ךכ לכ התוחמשו ן
לאמצע  םישיקמ ומגיעםישיקמ וםיעינמ ת

They go up, they go down, they come to the middle

שםישיקמ וםיעינמ ת    שםישיקמ וםיעינמ ת עםישיקמ ושםישיקמ וםיעינמ ת מםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הקטנםישיקמ וםיעינמ ת  םיענ ךכ לכ הידיים

שםישיקמ וםיעינמ ת    שםישיקמ וםיעינמ ת עםישיקמ ושםישיקמ וםיעינמ ת מםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הקטנםישיקמ וםיעינמ ת  םיענ ךכ לכ הידיים
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מ ס    עםישיקמ ולםישיקמ ות     5  שי סמ ר שלנםישיקמ ו   תושוע הידיים
Words c Barbara Cass-Beggs 

Here we go upperty up, Here we go downerty down, Here we go upperty up, and we turn ourselves around

עםישיקמ ולםישיקמ וםיעינמ ת   שלנםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הידיים
יםישיקמ ורדםישיקמ וםיעינמ ת   שלנםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הידיים

עםישיקמ ולםישיקמ וםיעינמ ת   שלנםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הידיים
מסםיעינמ תםישיקמ ובבםישיקמ וםיעינמ ת  םישיקמ וגם

מ ס    עיניים      6  שי סמ ר שתי לי   יש
Can you kick with two feet …

ידיים    שםיעינמ תיי לי יש
ידיים  שםיעינמ תי

ידיים    שםיעינמ תי לי …יש
I have two hands

רגליים    שםיעינמ תי לי יש
רגליים   שםיעינמ תי

רגליים    שםיעינמ תי לי …יש
I have two legs/feet

עיניים    שםיעינמ תי לי  יש
עיניים  שםיעינמ תי

עיניים    שםיעינמ תי לי ...יש
I have two eyes

אםישיקמ וזניים    שםיעינמ תי לי יש
אםישיקמ וזניים   שםיעינמ תי

אםישיקמ וזניים    שםיעינמ תי לי ...יש
I have two ears

לחיים    שםיעינמ תי לי יש
לחיים  שםיעינמ תי

לחיים    שםיעינמ תי לי ...יש
I have two cheeks

נחיריים    שםיעינמ תי לי יש
נחיריים  שםיעינמ תי

נחיריים    שםיעינמ תי לי ...יש
I have two nostrils

שפםיעינמ תיים    שםיעינמ תי לי  יש
שפםיעינמ תיים   שםיעינמ תי

שפםיעינמ תיים    שםיעינמ תי לי ...יש
I have two lips

שיניים    גם לי יש
שניים   גם
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שיניים    גם לי ...יש
I have lots of teeth! 

מ ס     תושוע השםישיקמ וקתושוע ה   7  שי סמ ר
To Market, To Market

דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר    אני םיענ ךכ לכ השםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ השםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה
ממםיענ ךכ לכ הר    אינני םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה

דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר    אני םיענ ךכ לכ השםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ השםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה
חםישיקמ וזר    אני םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה

מ ס      נדנדתושוע ה   8  שי סמ ר
The See-saw by Chaim Nachman Bialik  & D. Samburksi (Israel)

נדנד  נדנד
םישיקמ ורד    עלםיענ ךכ לכ ה עלםיענ ךכ לכ ה רד

נדנד  נדנד
םישיקמ ורד    עלםיענ ךכ לכ ה עלםיענ ךכ לכ ה רד

למטםיענ ךכ לכ ה    מי למעלםיענ ךכ לכ ה מי
םישיקמ ואםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה    אני אני רק

נדנד  נדנד
םישיקמ ורד    עלםיענ ךכ לכ ה עלםיענ ךכ לכ ה רד

מ ס    תושוע הםישיקמ ופ     9  שי סמ ר תושוע הםישיקמ ופ   תושוע הםישיקמ ופ
Hop hop hop (French)

םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ
םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ

למטםיענ ךכ לכ ה    םישיקמ ונרד למעלםיענ ךכ לכ ה נעלםיענ ךכ לכ ה

םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ
םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ

םישיקמ וניפםישיקמ ול   למעלםיענ ךכ לכ ה נעלםיענ ךכ לכ ה

מ ס   נקפםישיקמ וץ    10  שי סמ ר   קפםישיקמ וץ
Jump & Sway (French)

נקפםישיקמ וץ  קפםישיקמ וץ
נקפםישיקמ וץ  קפםישיקמ וץ

ניענםישיקמ וע  ניענםישיקמ וע

נקפםישיקמ וץ  קפםישיקמ וץ
נקפםישיקמ וץ  קפםישיקמ וץ

םישיקמ וניפםישיקמ ול  ניענםישיקמ וע
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מ ס   עםישיקמ ולים     11  שי סמ ר אנחנםישיקמ ו   ביחד
Words c Barbara Cass-Beggs 

Here we go upperty up, Here we go downerty down, Here we go upperty up, and we turn ourselves around

עםישיקמ ולים   אנחנםישיקמ ו ביחד
יםישיקמ ורדים   אנחנםישיקמ ו ביחד

עםישיקמ ולים   אנחנםישיקמ ו ביחד
מסםיעינמ תםישיקמ ובבים  םישיקמ וגם

קםישיקמ ופצים   אנחנםישיקמ ו קדימםיענ ךכ לכ ה
חםישיקמ וזרים   אנחנםישיקמ ו אחםישיקמ ורםיענ ךכ לכ ה

קםישיקמ ופצים   אנחנםישיקמ ו קדימםיענ ךכ לכ ה
מסםיעינמ תםישיקמ ובבים  םישיקמ וגם

מ ס      פ סמ רש   12  שי סמ ר
The Rider by Chaim Nachman Bialik  & D. Samburksi (Israel)

םישיקמ ודםיענ ךכ לכ הר     רםישיקמ וץ סםישיקמ וסי בתוחמשו ן רםישיקמ וץ
בםיענ ךכ לכ הר    טםישיקמ וס בביקעםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וץ

םישיקמ ודםיענ ךכ לכ הר     רםישיקמ וץ סםישיקמ וסי בתוחמשו ן רםישיקמ וץ
בםיענ ךכ לכ הר    טםישיקמ וס בביקעםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וץ

םישיקמ וליל    יםישיקמ ום טםישיקמ וסםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וצםיענ ךכ לכ ה
חיל    םישיקמ ובתוחמשו ן אני פרש

םישיקמ ודםיענ ךכ לכ הר     רםישיקמ וץ סםישיקמ וסי בתוחמשו ן רםישיקמ וץ
בםיענ ךכ לכ הר    טםישיקמ וס בביקעםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וץ

מ ס   במנתושוע ה סמ רתושוע ה     13  שי סמ ר עםישיקמ ולתושוע ה   תושוע ה סמ רכבת
The Little Train

 םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת
עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה      עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה ... עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה

במנםיענ ךכ לכ הרםיענ ךכ לכ ה
םישיקמ ובחזרםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ו טםישיקמ ו עםישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה

רכבםיעינמ ת  עםישיקמ וד
עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה       עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה

םישיקמ ובחזרםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ו טםישיקמ ו עםישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה

מ ס    לגן    14  שי סמ ר    סביב
Round & round the garden went the Teddy Bear – One step, two steps tickly under there

םיענ ךכ לכ הנמר      לםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הלםיענ ך לגתוחמשו ן סביב סביב
בסנטר     לםישיקמ ו דיגדםישיקמ וג םישיקמ ושםיעינמ תיים אחםיעינמ ת
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מ ס      תושוע הדבםישיקמ ו סמ רתושוע ה   15  שי סמ ר
The Bumblebee

םיענ ךכ לכ הדבםישיקמ ורםיענ ךכ לכ ה
מסםיעינמ תםישיקמ ובבםיעינמ ת   מסםיעינמ תםישיקמ ובבםיעינמ ת מסםיעינמ תםישיקמ ובבםיעינמ ת

 םיענ ךכ לכ הדבםישיקמ ורםיענ ךכ לכ ה
מםיעינמ תקרבםיעינמ ת   מםיעינמ תקרבםיעינמ ת מםיעינמ תקרבםיעינמ ת

…....בזזזזזז

מ ס     תושוע הכבשתושוע ה   16  שי סמ ר
The Sheep

שמנםיענ ךכ לכ ה  כבשםיענ ךכ לכ ה
רזםיענ ךכ לכ ה  כבשםיענ ךכ לכ ה
גדםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה  כבשםיענ ךכ לכ ה
קטנםיענ ךכ לכ ה  כבשםיענ ךכ לכ ה

מםיעינמ תםישיקמ ולםיעינמ תל    זנב עם כבשםיענ ךכ לכ ה

מ ס     נעליים   17  שי סמ ר
Shoes

םיעינמ תינםישיקמ וק   של נעליים
אמא   של נעליים
אבא   של נעליים
ענק   של נעליים

מ ס      דיאםישיקמ ו   18  שי סמ ר
Adapted: Handy Spandy Sugary Candy

סםישיקמ וסםיעינמ תי   דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו

למעלםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ

סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו

למטםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ  םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ

סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו
סםישיקמ וסםיעינמ תי  דיאםישיקמ ו

םיענ ךכ לכ הצידםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ
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מ ס   תושוע הביתתושוע ה     19  שי סמ ר דםישיקמ ותושוע ה סמ ר   תושוע ה סםישיקמ ו ס
My Little Horse

שלי   םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה     דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר

שלי   םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה     דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר

שלי  םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה     דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר

שלי   םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םיענ ךכ לכ הביםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה     דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר

 
טםישיקמ וב      לילםיענ ךכ לכ ה לישםישיקמ ותוחמשו ן םיענ ךכ לכ הםישיקמ ולםיענ ך שלי םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס

טםישיקמ וב  לילםיענ ךכ לכ ה

מ ס   דםישיקמ ותושוע ה סמ ר     20  שי סמ ר שלי   תושוע ה סםישיקמ ו ס
My Horse

שלי  םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םיענ ךכ לכ היי       דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר םיענ ךכ לכ היי דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר םיענ ךכ לכ היי דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר

םיענ ךכ לכ היי    דםישיקמ וםיענ ךכ לכ הר שלי םיענ ךכ לכ הסםישיקמ וס
םישיקמ ולעצםישיקמ ור

מ ס   ענק     21  שי סמ ר זתושוע ה   אחד
One is a Giant

ברגליים     שרםישיקמ וקע ענק זםיענ ךכ לכ ה אחד
םישיקמ ויפםיענ ךכ לכ ה    קטנםיענ ךכ לכ ה פיםיענ ךכ לכ ה שםיעינמ תיים

קטםישיקמ ותוחמשו ן    קטתוחמשו ן עכברםישיקמ ותוחמשו ן שלםישיקמ וש
םישיקמ ועגםישיקמ ול    חזק כדםישיקמ ור ארבע

מ ס        עכביש   22  שי סמ ר
The Eency Weency Spider

קטתוחמשו ן      עכביש לםישיקמ ו טיפס םיענ ךכ לכ הכםישיקמ ור על
משם      אםישיקמ וםיעינמ תםישיקמ ו גירשםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הגשם טיפםישיקמ וםיעינמ ת טיפ

םיענ ךכ לכ הגתוחמשו ן       כל אםיעינמ ת יבשםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ השמש פםיעינמ תאםישיקמ ום בא
םיענ ךכ לכ הגתוחמשו ן       כל אםיעינמ ת יבשםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ השמש פםיעינמ תאםישיקמ ום בא

קטתוחמשו ן      עכביש לםישיקמ ו טיפס םיענ ךכ לכ הכםישיקמ ור על
משם      אםישיקמ וםיעינמ תםישיקמ ו גירשםישיקמ ו םיענ ךכ לכ הגשם טיפםישיקמ וםיעינמ ת טיפ

אםישיקמ וםיעינמ תםישיקמ ו   שםיעינמ תפסםיעינמ תי םישיקמ וחשבםיעינמ תי
אםישיקמ וםיעינמ תםישיקמ ו   פיספסםיעינמ תי אבל
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מ ס    נחב סמ ר     23  שי סמ ר לאצבע   אצבע
Finger to Finger

נחבר   לאצבע אצבע
פאר   כדםישיקמ ור םישיקמ וםיענ ךכ לכ הינםיענ ךכ לכ ה

מםיעינמ תגלגל    מםיעינמ תגלגל מםיעינמ תגלגל מםיעינמ תגלגל
מםיעינמ תגלגל    מםיעינמ תגלגל מםיעינמ תגלגל ...מםיעינמ תגלגל

םישיקמ ומםיעינמ תפםישיקמ וצץ   בקםישיקמ וץ נםיעינמ תקע

מ ס   כדםישיקמ ו סמ ר    24  שי סמ ר   תושוע הנתושוע ה
Here is a Ball

כדםישיקמ ור    םישיקמ וםיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה כדםישיקמ ור םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הראש     מעל גדםישיקמ ול םישיקמ וכדםישיקמ ור

אםישיקמ וםיעינמ תם   נספםישיקמ ור בםישיקמ ואםישיקמ ו
שלםישיקמ וש   שםיעינמ תיים אחםיעינמ ת

מ ס    ציפםישיקמ ו סמ רים    25  שי סמ ר   חמש
Five Birds

בגתוחמשו ן     ביםיעינמ ת בלי ציפםישיקמ ורים חמש
בבםישיקמ וסםיעינמ תתוחמשו ן    בםישיקמ ודדים עצים חמישםיענ ךכ לכ ה

םיענ ךכ לכ העלים     ביתוחמשו ן אל אלינםישיקמ ו בםישיקמ ואםישיקמ ו
נעים      כםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ויםיענ ךכ לכ היםיענ ךכ לכ ה ננדנד םיענ ךכ לכ הקתוחמשו ן אםיעינמ ת

מ ס    עץ     26  שי סמ ר לי    סמ ראיתי
The Tree

םיעינמ תפםישיקמ וחים     מלא עץ לי ראיםיעינמ תי
םיענ ךכ לכ העלים     ביתוחמשו ן פרח גם ראיםיעינמ תי
פשששששש   נםישיקמ ושבםיעינמ ת ...כשםיענ ךכ לכ הרםישיקמ וח

םיענ ךכ לכ הםיעינמ תפםישיקמ וחים  נםישיקמ ופלים
בסלים     םישיקמ ואשים כםישיקמ ולם אםיעינמ ת אאסםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף

מ ס    קמיצתושוע ה    27  שי סמ ר   ז סמ רת
Five Fingers by E.Carp

אגםישיקמ ודל     אצבע אמםיענ ךכ לכ ה קמיצםיענ ךכ לכ ה זרםיעינמ ת
בכלל      קשםיענ ךכ לכ ה לא םיענ ךכ לכ האצבעםישיקמ וםיעינמ ת חמשםיעינמ ת כל

םיענ ךכ לכ הצדדים       אםיעינמ ת נםיענ ךכ לכ הפםישיקמ וםיענ ך ימיתוחמשו ן יד שמאל יד
םישיקמ ומםיענ ךכ לכ הםיעינמ תחלםיענ ךכ לכ ה      זםישיקמ ו מםישיקמ ול זםישיקמ ו ידיים שםיעינמ תי
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מ ס      בחםישיקמ וץ    28  שי סמ ר   ק סמ ר
It’s Cold Outside

בחםישיקמ וץ    קר בחםישיקמ וץ קר
בידיים   לי קר

בחםישיקמ וץ    קר בחםישיקמ וץ קר
בידיים   לי קר

בפםיענ ךכ לכ ה    קר באםימיענ תוחיר חירמ דחא ף קר
םישיקמ וברגליים   בראש קר

בפםיענ ךכ לכ ה    קר באםימיענ תוחיר חירמ דחא ף קר
בידיים   לי קר

מ ס    מגפיים     29  שי סמ ר לי   כשיש
Adapted from A. A. Milne

מגפיים   לי כשיש
ככםיענ ךכ לכ ה   לי משמיעים

.... בםישיקמ ום....   ק בםישיקמ ום ק

נעליים   לי  כשיש
ככםיענ ךכ לכ ה   לי משמיעים

 ... קבים..  קבים קבים

גרביים   לי כשיש
כלל    לי משמיעים לא

מ ס      לביבםישיקמ ות   30  שי סמ ר
Latkes / Pancakes

לביבםישיקמ וםיעינמ ת  לביבםישיקמ וםיעינמ ת
במחבםיעינמ ת   לי מםיעינמ תבשלםישיקמ וםיעינמ ת

.... פםישיקמ ופ.... םישיקמ ו פססססס
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מ ס      במכםישיקמ ונית      31  שי סמ ר לי נםישיקמ ותושוע הג   אני
I’m Driving in My Car by Barbara Cass-Beggs

במכםישיקמ וניםיעינמ ת    לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני
במכםישיקמ וניםיעינמ ת    לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני

במכםישיקמ וניםיעינמ ת       לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג טםישיקמ ו טםישיקמ ו פיפ פיפ

מםיענ ךכ לכ הר   נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני
מםיענ ךכ לכ הר   נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני

מםיענ ךכ לכ הר       נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני טםישיקמ ו טםישיקמ ו פיפ פיפ

לאט   נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני
לאט   נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני

לאט       נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני טםישיקמ ו טםישיקמ ו פיפ פיפ

במכםישיקמ וניםיעינמ ת    לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני
במכםישיקמ וניםיעינמ ת    לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג אני

במכםישיקמ וניםיעינמ ת       לי נםישיקמ וםיענ ךכ לכ הג טםישיקמ ו טםישיקמ ו פיפ פיפ

מ ס      בדי סמ ר     32  שי סמ ר יםישיקמ ושב   חמםישיקמ ו סמ ר
Adapted: Sweetly Sings the Donkey

בדיר    יםישיקמ ושב חמםישיקמ ור
בבםישיקמ וקר   מםישיקמ וקדם מםישיקמ וקדם

לשיר   אםישיקמ וםיענ ךכ לכ הב חמםישיקמ ור
בבםישיקמ וקר   מםישיקמ וקדם מםישיקמ וקדם

אםיענ ךכ לכ ה        אי אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

מ ס      קםישיקמ וקםישיקמ ו   33  שי סמ ר
The Cuckoo – Orff Schulwerk

....קםישיקמ וקםישיקמ ו
םיענ ךכ לכ הםישיקמ וא  ?...איפםיענ ךכ לכ ה

....קםישיקמ וקםישיקמ ו
םיענ ךכ לכ הםישיקמ וא  ?...איפםיענ ךכ לכ ה

םיענ ךכ לכ הםישיקמ וא  ?...איפםיענ ךכ לכ ה
קםישיקמ וקםישיקמ ו
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מ ס   תושוע הפ סמ רח    35  שי סמ ר   נםישיקמ ועם
Adapted: I Love the Mountains

םיענ ךכ לכ הנרקיסים    ריח םיענ ךכ לכ הפרח נםישיקמ ועם
זםישיקמ ורמים     כשםיענ ךכ לכ הנחלים םיענ ךכ לכ הטבע םיענ ךכ לכ הםישיקמ וד כל
שלב      םישיקמ וליבי אשב םיענ ךכ לכ האח מםישיקמ ול אל

דיאדםיענ ךכ לכ ה    בםישיקמ ום דיאדםיענ ךכ לכ ה בםישיקמ ום
דיאדםיענ ךכ לכ ה    בםישיקמ ום דיאדםיענ ךכ לכ ה בםישיקמ ום

דיאדםיענ ךכ לכ ה    בםישיקמ ום דיאדםיענ ךכ לכ ה בםישיקמ ום
בםישיקמ ום     בםישיקמ ום בםישיקמ ום דיאדםיענ ךכ לכ ה ..בםישיקמ ום

מ ס   גמדים    36  שי סמ ר   שלםישיקמ ושתושוע ה
Adapted: Three Crows (Scottish) 

םיענ ךכ לכ הספסל     על ישבםישיקמ ו גמדים שלםישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הספסל   על ישבםישיקמ ו
םיענ ךכ לכ הספסל   על ישבםישיקמ ו

םיענ ךכ לכ הספס     על ישבםישיקמ ו גמדים שלםישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה
שישי   ביםישיקמ ום בבםישיקמ וקר

מ ס   חתםישיקמ ולתושוע ה     37  שי סמ ר לי   יש
I Have a Cat

חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה   לי ..... יש
שמנםיענ ךכ לכ ה  ....חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה

חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה   לי ..... יש
כםישיקמ ובע   עם ..... חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה

חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה   לי ......יש
חמםישיקמ ודםיענ ךכ לכ ה  .....חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה

חםיעינמ תםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה   לי ....יש
….מיאםישיקמ וםישיקמ וםישיקמ וםישיקמ וםישיקמ וםישיקמ ו
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מ ס   משתושוע ה    38  שי סמ ר   דםישיקמ וד
Old MacDonald Had a Farm

חםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי
כבשםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ובחםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה

אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי
מםיענ ךכ לכ ה   פםישיקמ ועםיענ ךכ לכ ה .......םישיקמ וםיענ ךכ לכ הכבשםיענ ךכ לכ ה

חםישיקמ וםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםיענ ךכ לכ ה    אי אםיענ ךכ לכ ה אי

חםישיקמ וםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי
כלב    לםישיקמ ו םיענ ךכ לכ היםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ובחםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה

אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה ...אי
נםישיקמ ובח  םיענ ךכ לכ הכלב

אםישיקמ ו    אםיענ ךכ לכ ה אםישיקמ ו  ..אםיענ ךכ לכ ה

חםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו      אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

חםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו      אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

חםיעינמ תםישיקמ ול   םיענ ךכ לכ היםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ובחםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה
אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

מילל  םישיקמ וםיענ ךכ לכ החםיעינמ תםישיקמ ול
מיאםישיקמ ו... ...מיאםישיקמ ו

חםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו      אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

חםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה    םיענ ךכ לכ היםיעינמ תםיענ ךכ לכ ה משםיענ ךכ לכ ה לדםישיקמ וד
אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

םיעינמ תרנגםישיקמ ול   םיענ ךכ לכ היםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ובחםישיקמ וםיענ ךכ לכ ה
אםישיקמ ו     אםיענ ךכ לכ ה אי אםיענ ךכ לכ ה אי

בקםישיקמ ול   קםישיקמ ורא םישיקמ וםיענ ךכ לכ הםיעינמ תרגםישיקמ ול
קםישיקמ וקםישיקמ וריקםישיקמ ו  קםישיקמ וקםישיקמ וריקםישיקמ ו
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מ ס   פשטידתושוע ה    39  שי סמ ר   אין
Oh My, No More Pie

יאאא  איי
פשטידםיענ ךכ לכ ה  איתוחמשו ן

מםיעינמ תםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה  םיענ ךכ לכ הפשטידםיענ ךכ לכ ה
לחמניםיענ ךכ לכ ה  עדיםימיענ תוחיר חירמ דחא ף

טרייםיענ ךכ לכ ה   לא םיענ ךכ לכ הלחמניםיענ ךכ לכ ה
למאפייםיענ ךכ לכ ה  אלםיענ ך

רחםישיקמ וקםיענ ךכ לכ ה  םיענ ךכ לכ המאפייםיענ ךכ לכ ה
אסע    אני במכםישיקמ וניםיעינמ ת

םיעינמ תנםישיקמ ועםיענ ךכ לכ ה   פקק יש
בחזרםיענ ךכ לכ ה  אסע

םיענ ךכ לכ המכםישיקמ וניםיעינמ ת  םיענ ךכ לכ הםיעינמ תגלגלםיענ ךכ לכ ה
מםישיקמ וניםיעינמ ת  אזמיתוחמשו ן
חםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ הג

אעשםיענ ךכ לכ ה    אני מםיענ ךכ לכ ה אםישיקמ וי
פשטידםיענ ךכ לכ ה    איתוחמשו ן יאא איי

מ ס    מצלצלים    40  שי סמ ר   כםישיקמ ולם
We’ll Ring our Bells Together by Barbara Cass-Beggs

מצלצלים  כםישיקמ ולם
מצלצלים  כםישיקמ ולם

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מצלצלים כםישיקמ ולם

מצלצלים  כםישיקמ ולם
מצלצלים  כםישיקמ ולם

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מצלצלים כםישיקמ ולם

למעלםיענ ךכ לכ ה  מצלצלים
למטםיענ ךכ לכ ה  מצלצלים
באמצע  מצלצלים

מ ס      דםישיקמ ון    41  שי סמ ר   דין
Ring Ring (French)

דםישיקמ ותוחמשו ן     דיתוחמשו ן דיתוחמשו ן דםישיקמ ותוחמשו ן דיתוחמשו ן
םיענ ךכ לכ הפעמםישיקמ ותוחמשו ן  מדנדתוחמשו ן

דםישיקמ ותוחמשו ן     דיתוחמשו ן דיתוחמשו ן דםישיקמ ותוחמשו ן דיתוחמשו ן
לישםישיקמ ותוחמשו ן    זמתוחמשו ן םיענ ךכ לכ הגיע כבר
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מ ס   יעקב    42  שי סמ ר   אחינםישיקמ ו
Frere Jacques (French)

יעקב    אחינםישיקמ ו יעקב אחינםישיקמ ו
לקםישיקמ ום    זמתוחמשו ן לקםישיקמ ום זמתוחמשו ן

פעמםישיקמ ונים  פעמםישיקמ ונים
מצלצלים  מצלצלים

מ ס    מצלצלת    43  שי סמ ר   אני
I Can Ring by Barbara Cass-Beggs

גלםישיקמ ותוחמשו ן      גליתוחמשו ן גלםישיקמ ותוחמשו ן גליתוחמשו ן מצלצלםיעינמ ת אני
גלםישיקמ ותוחמשו ן      גליתוחמשו ן גלםישיקמ ותוחמשו ן גליתוחמשו ן מצלצלים אםיעינמ תם
גלםישיקמ ותוחמשו ן      גליתוחמשו ן גלםישיקמ ותוחמשו ן גליתוחמשו ן מצלצלים כםישיקמ ולם

מצלצלים  כםישיקמ ולם

מ ס    מ סמ רעישים    44  שי סמ ר   כםישיקמ ולם
We’ll Shake Our Rattles Together by Barbara Cass-Beggs

מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מרעישים כםישיקמ ולנםישיקמ ו

מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מרעישים כםישיקמ ולנםישיקמ ו

חזקקק  מרעישים
חלש  מרעישים

מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מרעישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מרעישים כםישיקמ ולנםישיקמ ו

מ ס      במנתושוע ה סמ רתושוע ה     45  שי סמ ר עםישיקמ ולתושוע ה   תושוע ה סמ רכבת
The Little Train

עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה     עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ ולםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת
טםישיקמ ו   טםישיקמ ו עםישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה
םישיקמ ובחזרםיענ ךכ לכ ה
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מ ס    תושוע ה סמ רכבת     46  שי סמ ר באתושוע ה   תושוע הנתושוע ה
Here Comes the Train by Rahel (aka Ann R. Silverman-Limor)

םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת   באםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת   באםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת   באםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת   באםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה

מםיענ ךכ לכ הררר   נםישיקמ וסעםיעינמ ת םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת
 ..  .. לאט   לאט לאט נםישיקמ וסעםיעינמ ת םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת

לםיעינמ תחנםיענ ךכ לכ ה   מגיעםיענ ךכ לכ ה  םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת
טםישיקמ ו.....  .....טםישיקמ ו

מ ס      תושוע ה סמ רכבת   47  שי סמ ר
Around the Mountains Goes the Train

םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת      טסםיענ ךכ לכ ה סלעים םישיקמ וביתוחמשו ן םיענ ךכ לכ הרים  ביתוחמשו ן
אםישיקמ וםיענ ךכ לכ הבםיעינמ ת     אני אםיעינמ תכם םיענ ךכ לכ החברים םישיקמ ומכםישיקמ ול
לםיענ ךכ לכ ה        לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה
לםיענ ךכ לכ ה        לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה

םיענ ךכ לכ הרכבםיעינמ ת      טסםיענ ךכ לכ ה סלעים םישיקמ וביתוחמשו ן םיענ ךכ לכ הרים  ביתוחמשו ן
אםישיקמ וםיענ ךכ לכ הבםיעינמ ת     אני אםיעינמ תכם םיענ ךכ לכ החברים םישיקמ ומכםישיקמ ול
לםיענ ךכ לכ ה        לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה
לםיענ ךכ לכ ה        לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה לםיענ ךכ לכ ה

מ ס    מקישים    48  שי סמ ר   כםישיקמ ולם
We’ll Tap Our Sticks Together by Barbara Cass-Beggs

מקישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מקישים  כםישיקמ ולם

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי

מקישים  כםישיקמ ולנםישיקמ ו
מקישים  כםישיקמ ולם

נעים     כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי

מ ס      תושוע השעםישיקמ ון   49  שי סמ ר
The Clock

משמיע   שעםישיקמ ותוחמשו ן יש
טק    טיק טםישיקמ וק טיק

משמיע   שעםישיקמ ותוחמשו ן יש
טקי        טיקי טקי טיקי טקי טיקי טקי טיקי

משמיע   קטתוחמשו ן םישיקמ ושעםישיקמ ותוחמשו ן
טק      -   טיקי טיקי טיקי טיקי טיקי טיקי
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מ ס     תושוע התםישיקמ וף   50  שי סמ ר
The Drum

םיענ ךכ לכ הםיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף      לקםישיקמ ול שמעםישיקמ ו םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף
םיענ ךכ לכ הםיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף      לקםישיקמ ול שמעםישיקמ ו םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף םיעינמ תםישיקמ וםימיענ תוחיר חירמ דחא ף

מ ס   מתםישיקמ ופפים    51  שי סמ ר   כםישיקמ ולם
We’ll Play Our Drums Together – Barbara Cass-Beggs

מםיעינמ תםישיקמ ופפים  כםישיקמ ולם
מםיעינמ תםישיקמ ופפים  כםישיקמ ולם

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מםיעינמ תםישיקמ ופפים כםישיקמ ולם

מםיעינמ תםישיקמ ופפים  כםישיקמ ולם
מםיעינמ תםישיקמ ופפים  כםישיקמ ולם

נעים       כםיענ ך כל זםיענ ךכ לכ ה כי מםיעינמ תםישיקמ ופפים כםישיקמ ולם

מ ס   עםישיקמ וגתושוע ה    52  שי סמ ר   עםישיקמ וגתושוע ה
Round & Round by A. Ashman (Israel)

עםישיקמ וגםיענ ךכ לכ ה   עםישיקמ וגםיענ ךכ לכ ה עםישיקמ וגםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ היםישיקמ ום     כל נסםיעינמ תםישיקמ ובבםיענ ךכ לכ ה נחםישיקמ וגםיענ ךכ לכ ה במעגל

מקםישיקמ ום    נמצא אשר עד
לקםישיקמ ום    לשבםיעינמ ת לקםישיקמ ום לשבםיעינמ ת

םישיקמ ולקםישיקמ ום  לשבםיעינמ ת

מ ס   במעגל    53  שי סמ ר    סםישיקמ וב
Adapted: Ring Around the Rosie

במעגל  סםישיקמ וב
במעגל  סםישיקמ וב

עצםישיקמ ור  , במעגל סםישיקמ וב

במעגל  סםישיקמ וב
במעגל  סםישיקמ וב

עצםישיקמ ור  , במעגל סםישיקמ וב

מ ס   בגינתושוע ה    54  שי סמ ר    סמ רםישיקמ וקדים
Adapted: Sally Go Round the Sun

בעיר     גם רםישיקמ וקדים בגינםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וקדים
ביחד   רםישיקמ וקדים רםישיקמ וקדים

בםיענ ךכ לכ היר  ביםישיקמ ום
םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ  םיענ ךכ לכ הייי

בעיר     גם רםישיקמ וקדים בגינםיענ ךכ לכ ה רםישיקמ וקדים
ביחד   רםישיקמ וקדים רםישיקמ וקדים

םיענ ךכ לכ הםישיקמ ופ  - -   םיענ ךכ לכ הייי בםיענ ךכ לכ היר ביםישיקמ ום

http://www.listenlikelearnmusic.com/


YOUR CHILD NEEDS MUSIC - CD – 66 Songs in Hebrew
  ילדך זקוק למוזיקה   - -   מייסדת ויוצרת התוכניות  ,   ביגס  -  ברברה קאס

www.listenlikelearnmusic.com   with RAHEL LIMOR  

מ ס   ידך    55  שי סמ ר   שימי
Simi Yadech

שלי       םישיקמ ואםיעינמ ת שלםיענ ך אני בידי ידםיענ ך שימי
שלי       םישיקמ ואםיעינמ ת שלםיענ ך אני בידי ידםיענ ך שימי

יפייפיםיענ ךכ לכ ה      םיענ ךכ לכ הרים בםיעינמ ת גליםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ היי םיענ ךכ לכ היי
יפייפיםיענ ךכ לכ ה      םיענ ךכ לכ הרים בםיעינמ ת גליםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ היי םיענ ךכ לכ היי

מ ס      מטפחת   56  שי סמ ר
Put Your Scarf on Your Head

םיענ ךכ לכ הראש      על מטפחםיעינמ ת שלםישיקמ וש שםיעינמ תיים אחםיעינמ ת
םיענ ךכ לכ הראש      על מטפחםיעינמ ת שלםישיקמ וש שםיעינמ תיים אחםיעינמ ת

..קםישיקמ וקםישיקמ ו

מ ס    בית     57  שי סמ ר לי   יש
I Have a House

ביםיעינמ ת      לי יש ביםיעינמ ת לי  יש
קםישיקמ וקםישיקמ ו    חלםישיקמ ונםישיקמ וםיעינמ ת םיענ ךכ לכ הרבםיענ ךכ לכ ה עם
ביםיעינמ ת      לי יש ביםיעינמ ת לי  יש
קםישיקמ וקםישיקמ ו    חלםישיקמ ונםישיקמ וםיעינמ ת םיענ ךכ לכ הרבםיענ ךכ לכ ה עם

בגשם   אםישיקמ וםיעינמ תם אסגםישיקמ ור
בשמש   אםישיקמ וםיעינמ תם אפםיעינמ תח
בגשם   אםישיקמ וםיעינמ תם אסגםישיקמ ור
בשמש   אםישיקמ וםיעינמ תם אפםיעינמ תח

מ ס   תושוע היע סמ ר     58  שי סמ ר לי   אצא
I’ll Go to the Forest 

םיענ ךכ לכ הקםישיקמ וקיםיעינמ ת      אםיעינמ ת לראםישיקמ וםיעינמ ת םיענ ךכ לכ היער לי אצא
םיענ ךכ לכ הקםישיקמ וקיםיעינמ ת       םיענ ךכ לכ היא זםישיקמ ו םיענ ךכ לכ התוחמשו ן ביער קםישיקמ ול םישיקמ ויעתוחמשו ן

םיענ ךכ לכ הקםישיקמ וקיםיעינמ ת      םיענ ךכ לכ היא זםישיקמ ו םיענ ךכ לכ התוחמשו ן קםישיקמ וקםישיקמ ו קםישיקמ וקםישיקמ ו
םיענ ךכ לכ הקםישיקמ וקיםיעינמ ת      םיענ ךכ לכ היא זםישיקמ ו םיענ ךכ לכ התוחמשו ן קםישיקמ וקםישיקמ ו קםישיקמ וקםישיקמ ו

מ ס     תושוע הגדיים   59  שי סמ ר
Adapted: Ho Ho Watanay (Iriquois Indian)

םיענ ךכ לכ הטליים       עם נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הגדיים עם שתוחמשו ן שתוחמשו ן
גםישיקמ וזלים   עם ארדם

נים    נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה

םיענ ךכ לכ הטליים       עם נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הגדיים עם שתוחמשו ן שתוחמשו ן
גםישיקמ וזלים   עם ארדם
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מ ס   ילד    60  שי סמ ר י  שן
Adapted: All the Pretty Little Horses

םיענ ךכ לכ הרדם   ילדי שתוחמשו ן
ערב     עם עםישיקמ ובר קל רםישיקמ וח

םיענ ךכ לכ הרדם   ילדי שתוחמשו ן
ערב     עם נדם ציפםישיקמ ור כל

םישיקמ וגדי    שםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה גדי
ערב    עם בדיר םיענ ךכ לכ הםיעינמ תכנסםישיקמ ו

םישיקמ וגדי    שםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ושםיענ ךכ לכ ה גדי
ערב    עם בדיר םיענ ךכ לכ הםיעינמ תכנסםישיקמ ו

םיענ ךכ לכ הרדם   ילדי שתוחמשו ן
ערב     עם עםישיקמ ובר קל רםישיקמ וח

לםישיקמ ו      לםישיקמ ו לםישיקמ ו לםישיקמ ו לםישיקמ ו לםישיקמ ו
   ... נים    נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה נםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה לםישיקמ ו לםישיקמ ו לםישיקמ ו לםישיקמ ו

מ ס   לציפםישיקמ ו סמ ר    61  שי סמ ר   קן
A Bird’s Nest by Chaim Nachman Bialik & Y. Edel (Israel)

םיענ ךכ לכ העצים    ביתוחמשו ן לציפםישיקמ ור קתוחמשו ן
בייצים    שלםישיקמ וש לםיענ ךכ לכ ה םישיקמ ובקתוחמשו ן

  , םיעינמ תעיר   פתוחמשו ן םיענ ךכ לכ הס ביצםיענ ךכ לכ ה !םישיקמ ובכםישיקמ ול
אפרםישיקמ וח   לםישיקמ ו ,ישתוחמשו ן
זעיר  אפרםישיקמ וח

מ ס   נםישיקמ ומי    62  שי סמ ר   נםישיקמ ומי
Sleep Sleep by Y. Halperin & Y. Engel

ילדםיעינמ תי   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
נים   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
קטנםיעינמ תי   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
נים   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי

לעבםישיקמ ודםיענ ךכ לכ ה   םיענ ךכ לכ הלםיענ ך אבא
אבא   םיענ ךכ לכ הלםיענ ך םיענ ךכ לכ הלםיענ ך

םיענ ךכ לכ הלבנםיענ ךכ לכ ה    צאםיעינמ ת עם ישםישיקמ וב
מםיעינמ תנםיענ ךכ לכ ה   לםיענ ך יביא

ילדםיעינמ תי   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
נים   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
קטנםיעינמ תי   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
נים   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
נים   נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
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מ ס    לילתושוע ה    63  שי סמ ר   לילתושוע ה
Nighttime by N. Alterman & M. Zeira (Israel)

גםישיקמ וברםיעינמ ת    םיענ ךכ לכ הרםישיקמ וח םיענ ךכ לכ הרםישיקמ וח לילםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הצמרםיעינמ ת    םיענ ךכ לכ הםישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה לילםיענ ךכ לכ ה לילםיענ ךכ לכ ה
מזמר    כםישיקמ וכב לילםיענ ךכ לכ ה לילםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הנר     אםיעינמ ת כבי נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי
םיענ ךכ לכ הנר     אםיעינמ ת כבי נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי

לילםיענ ךכ לכ ה  לילםיענ ךכ לכ ה
םיענ ךכ לכ הנר     אםיעינמ ת כבי נםישיקמ ומי נםישיקמ ומי

מ ס   שלםישיקמ ום    64  שי סמ ר   שים
Sim Shalom Liturgy, Music by Avraham Rosenblum

םישיקמ וברכםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ובםיענ ךכ לכ ה שלםישיקמ ום שים
םישיקמ ורחמים    םישיקמ וחסד חתוחמשו ן חיים

םישיקמ וברכםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ובםיענ ךכ לכ ה שלםישיקמ ום שים
םישיקמ ורחמים    םישיקמ וחסד חתוחמשו ן חיים

עמםיענ ך       ישראל כל םישיקמ ועל עלינםישיקמ ו עלינםישיקמ ו
עמםיענ ך      ישראל כל םישיקמ ועל עלינםישיקמ ו עלינםישיקמ ו

םישיקמ וברכםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ובםיענ ךכ לכ ה שלםישיקמ ום שים
םישיקמ ורחמים    םישיקמ וחסד חתוחמשו ן חיים

עמםיענ ך      ישראל כל םישיקמ ועל עלינםישיקמ ו עלינםישיקמ ו
עמםיענ ך      ישראל כל םישיקמ ועל עלינםישיקמ ו עלינםישיקמ ו

םישיקמ וברכםיענ ךכ לכ ה    טםישיקמ ובםיענ ךכ לכ ה שלםישיקמ ום שים
םישיקמ ורחמים    םישיקמ וחסד חתוחמשו ן חיים

מ ס    טםישיקמ וב     65  שי סמ ר מתושוע ה   תושוע הנתושוע ה
Hinay Ma Tov Psalm 133:1

נעים     םישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
יחד    גם אחים שבםיעינמ ת

נעים     םישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
יחד    גם אחים שבםיעינמ ת

יחד       גם אחים שבםיעינמ ת טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
יחד       גם אחים שבםיעינמ ת טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה

נעים     םישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
יחד    גם אחים שבםיעינמ ת

נעים     םישיקמ ומםיענ ךכ לכ ה טםישיקמ וב מםיענ ךכ לכ ה םיענ ךכ לכ הנםיענ ךכ לכ ה
יחד    גם אחים שבםיעינמ ת
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מ ס      נעים    66  שי סמ ר   מתושוע ה
I’m So Happy by Barbara Cass-Beggs

נעים    מםיענ ךכ לכ ה נעים מםיענ ךכ לכ ה
כאתוחמשו ן    שכםישיקמ ולנםישיקמ ו נעים מםיענ ךכ לכ ה

נעים     מםיענ ךכ לכ ה נעים מםיענ ךכ לכ ה
כאתוחמשו ן    שכםישיקמ ולנםישיקמ ו נעים מםיענ ךכ לכ ה
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