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לַיְלָדים   הַפְעָלָה Set 1 - שִירי

ָהראש    עַל לְמַעְלָה ָידיִם
https://www.youtube.com/watch?v=GixetqZI7MY

לְמַעְלָה   hands up in the air, over head← יָדיִם

הָראש   hands on head← עַל

הַכְתֵפַיִם   hands on shoulders← עַל

שָלש   שְתַיִם one clap each for 1, 2, 3←  .אַחַת

לְמַעְלָה  יָדיִם

הָראש  עַל

הָעֲנִיִים   hands on eyes← עַל

שָלש   שְתַיִם .אַחַת

לְמַעְלָה  יָדיִם

הָראש  עַל

הַבִרכַיִם   hands on knees← עַל

שָלש   שְתַיִם .אַחַת

https://www.youtube.com/watch?v=GixetqZI7MY
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שֶלִי  הַפָנִים
https://www.youtube.com/watch?v=Q6heSiMYiqg

חָשוב    הוא point to nose←  הָאַף
הַפַרצוף   בָאֶמְצַע

קטָן    הוא point to mouth←  הַפֶה
 . וְחַיֵיכֶן  smile← ! מָתֹוק

הַטֹובָה   point to ears←  הָאֹזֶן
מַקשִיבָה   cup the ears to make a listening motion←  בַשֶֶקט

נְבֹונֹות   point to the eyes←  הָעֵינַיִם
 . מִתְבֹונְנֹות   רֹואֹות shade eyes with hands and look around←  הֵן

שֶלִי    הַפָנִים אֵלֶה
הָראש   וְזֶה

אֲנִי      לִהְיֹות כָך כָל טֹוב
 .  , שָלֹוש,  שְתַיִם אַחַת

https://www.youtube.com/watch?v=Q6heSiMYiqg


לַיְלָדים   הַפְעָלָה Set 1 - שִירי

עֵינַיִם       שְתֵי לִי יֵש לִי נחמד מ(יֵש )פרפר

-   : דור  בן דתיה ולחן מלים

https://www.youtube.com/watch?v=AhogV9TUeUc

,  , טְרלַלַלַלָה      עֵינַיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

,  , טְרלַלַלַלָה      אָזְנַיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

,  , טְרלַלַלַלָה      לְחָיַיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

.  , טְרלַלַלַלָה      שְפָתַיִם זוג לִי יֵש לִי יֵש

,  , טְרלַלַלַלָה      כְתֵפָיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

,  , טְרלַלַלַלָה      יָדיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

,  , טְרלַלַלַלָה      בִרכַיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

.  , טְרלַלַלַלָה      רגְלַיִם שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש

,  , תַלְתַלִים  אֶחָד ראש

,   , אֶחָד  פֶה אֶחָד אַף

,   , אֶחָד  גַב אֶחָד צַוָאר

.   , אֶחָד  וְטוסִיק אַחַת בֶטֶן

https://www.youtube.com/watch?v=AhogV9TUeUc
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יָדיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי 4 יֵש
-   : דור  בן דתיה ולחן מלים

https://www.youtube.com/watch?v=geJw6U7jUis

, יָדיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה!

? שְתַיִם     לָנו יֵש עֹוד מָה
! הַשְֶתַיִם     כָל אֶת נַראֶה בֹואו

? הַשְֶתַיִם    כָל אֶת זֹוכְרים
! פַעַם     עֹוד אֹותָם נַראֶה בֹואו

? שְתַיִם    לָנו יֵש מָה
,   ,  ,  , בִרכַיִם  כְתֵפָיִם רגְלַיִם יָדיִם שְתֵי

!   ,  , ושְפָתַיִם,  לְחָיַיִם אָזְנַיִם עֵינַיִם

, יָדיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, רגְלַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, כְתֵפָיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, בִרכַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, יָדיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, רגְלַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, כְתֵפָיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, בִרכַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, עֵינַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, אָזְנַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, לְחָיַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, שְפָתַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, עֵינַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, אָזְנַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

, לְחָיַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה,

, שְפָתַיִם      שְתֵי לִי יֵש לִי יֵש
טְרלַלַלַלָה.

https://www.youtube.com/watch?v=geJw6U7jUis
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פֹוקי                  https://www.youtube.com/watch?v=B6-_Ax883Uoהֹוקי

יְמִין  לַפָנִים  יָד
לְאָחֹור   יָמִין יָד

הֵיטֵב      אֹותָה ולְנַעֵר לַפָנִים יְמִין יָד
פֹוקי    הֹוקי קצָת עֹושִים

ומִסְתֹובְבִים
. כֻלָה   הַתֹורה וְזֹאת

שְמֹאל  ]one can add [...יָד

לַפָנִים  וְהַטוסִיק
לְאָחֹור  וְהַטוסִיק

הֵיטֵב     אֹותֹו ולְנַעַר לַפָנִים וְהַטוסִיק
פֹוקי    הֹוקי קצָת עֹושִים

ומִסְתֹובְבִים
הַתֹורה  וְזֹאת
כֻלָה.

יְמִין  לַפָנִים  רגֶל
לְאָחֹור   יָמִין רגֶל

אֹותָה     ולְנַעֵר לַפָנִים יְמִין רגֶל
הֵיטֵב

פֹוקי    הֹוקי קצָת עֹושִים
ומִסְתֹובְבִים

. כֻלָה   הַתֹורה וְזֹאת

שְמֹאל  ]one can add [... רגֶל

לַפָנִים  וְהָאַף
לְאָחֹור  וְהָאַף

הֵיטֵב     אֹותֹו ולְנַעַר לַפָנִים וְהָאַף
פֹוקי    הֹוקי קצָת עֹושִים

ומִסְתֹובְבִים
. כֻלָה   הַתֹורה וְזֹאת

יְמִין  ]one can add […מַרפֵק
שְמֹאל  ]one can add […וְמַרפֵק

לַפָנִים  הָראשוְ
לְאָחֹור  וְהָראש

הֵיטֵב     אֹותֹו ולְנַעַר לַפָנִים וְהָראש
פֹוקי    הֹוקי קצָת עֹושִים

ומִסְתֹובְבִים
. כֻלָה   הַתֹורה וְזֹאת

. יְמִין  ]one can add [..בֶרך
שְמֹאל  ]one can add […וְבֶרך

. יְמִין  ]one can add [..אֹזֶן
שְמֹאל  ]one can add […וְאֹזֶן

https://www.youtube.com/watch?v=B6-_Ax883Uo
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קֹופְצִים           https://www.youtube.com/watch?v=xmbmfDeEG-gהַיְלָדים

 ... רֹוקדים    קֹופְצִים הַיְלָדים כָל
הַיָדיִם    אֶת מְרימִים

. לַשֶָמַיִם  גָבֹוהַ

קֹופִים     כְמֹו קֹופִים כְמֹו
יָפִים    אֲנָשִים כְמֹו

מְעֹופְפִים    מַלְאָכִים כְמֹו
הַיָדיִם    אֶת שֶמְרימִים

. לַשֶָמַיִם  גָבֹוהַ

הַמָתְנַיִם      עַל הַיָדיִם אֶת לָשִים
הַכְתֵפָיִם      עַל הַיָדיִם אֶת לָשִים

הָראש      עַל הַיָדיִם אֶת לָשִים
 ! שָלֹוש    שְתַיִם אַחַת וְלִסְפֹר

פָרחָה   הַנְשָמָה
עַכְשָו     לְבַד רֹוקד הַגוף

עֹוד       לֵב שַמְתָ לא עֹוד כִי
ומָה      נִמְצָא מָה ראִיתָ לא

ומִתְחַלֵף     עֹובֵר הַיֹום חָסֵר
עֲדיִן     וְאַתָה בְרכות לֹו

 . הַיְלָדֹות   בְקסֶם שָם

 ... רֹוקדים    קֹופְצִים הַיְלָדים כָל
הַיָדיִם    אֶת מְרימִים

. לַשֶָמַיִם  גָבֹוהַ

קֹופְצִים  הַיְלָדים  
רֹוקדים  מִשְתֹולְלִים  

שֶחֹר    רֹואִים לא  הֵם
הָאֹור    בְתֹוך הֵם  כִי

צָריך    בָהִיר לִראֹות כְדי  
הַגָדֹול   לַתְכֵלֶת  לָצֵאת

עֵינַיִם   תַעֲצֹם  אַל
. הַטֹוב    כָל אֶת  .וְתַראֶה

אַלְפַיִם     בִשְנַת יְהודה שֵבֶט
הַמַיִם     עַל מְנָשֶבֶת הָרוחַ

לִירושָלַיִם    נָעֲלָה בֹא
הַיָדיִם    אֶת וְנָרים

. לַשֶָמַיִם  גָבֹוהַ

קֹופְצִים   הַיְלָדים
רֹוקדים   מִשְתֹולְלִים
הַיָדיִם    אֶת מְרימִים

. לַשֶָמַיִם  גָבֹוהַ

 ... רֹוקדים    קֹופְצִים הַיְלָדים כָל
הַיָדיִם    אֶת מְרימִים

. לַשֶָמַיִם   גָבֹוהַ

https://www.youtube.com/watch?v=xmbmfDeEG-g

