
הורים יקרים, 
הורים שרים שירים לתינוק שאך זה נולד ומשמיעים לילדים מנגינות עוד לפני שהם לומדים לדבר: 

לפני השינה, בנסיעה ואפילו באמבטיה. שירים ומנגינות טבועים בנפשנו במקום עמוק ויקר וממשיכים 

לחיות בתוכנו לאורך שנים.

"עובר מזמור מדור לדור" )אהוד מנור(

שירים הם חלק מן המסורת שעוברת מדור לדור, שרשרת זהב יקרה שאנו גם מורישים לילדינו. 

באוסף השירים "רק אני ואתה" אנחנו טועמים מחדש את העושר וההנאה הגלומים בשירים הפשוטים 

שהמשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, כתב לילדים, שירים שליוו דורות של ילדים בישראל והפכו 

לנכסי צאן ברזל.

אנו מקווים שאתם וילדיכם תיהנו משעות של קריאה, דקלום ושירה משותפים!
 Копию этих страниц на русском языкe можно найти в русской

части нашего сайта www.splk.org.il

חיים נחמן ביאליק )1934-1873( – המשורר הלאומי 
חיים נחמן ביאליק, מגדולי היוצרים העבריים בעת החדשה, השפיע רבות על התרבות 

היהודית המודרנית. ביאליק כתב סיפורים ושירים לילדים ולמבוגרים, רבות מיצירותיו תורגמו 

לשפות שונות, ורבים משיריו הולחנו. במפעל חייו בנה ביאליק גשר בין העברית בת אלפי 

השנים לבין העברית המתחדשת בארץ ישראל.

פעילות בחיק המשפחה

כי עוד נמשכת השרשרת 
האם אתם זוכרים שירים שלמדתם בילדותכם? 

בעקבות הקריאה בספר תוכלו לנסות להיזכר בשירים שידעתם 

בעל-פה, לשיר אותם ולהכיר גם אותם לילדיכם.

מעלים הצגה
אפשר להציע לילדים לאסוף בובות וחיות צעצוע ולהמחיז 

באמצעותן שירים אהובים. תוכלו גם לשלב תנועות: 

לרכוב על מטאטא ולשיר יחד את השיר "ּפָָרש", להקים תזמורת 

סירים ולצאת במחולות עם השיר "מקהלת נוגנים" או לעופף 

בבית כמו פרפרים בעקבות "הפרח לפרפר".

שרים יחד
כמה מהשירים המופיעים בספר 

הולחנו. אם אינכם מכירים את 

הלחנים, אפשר לחפש אותם 

באינטרנט, להאזין למנגינה ולשיר 

עם ילדיכם. תוכלו לצרף לשירה 

כלים פשוטים: תוף, פעמון, 

מפוחית או שתי כפות עץ.

קוראים אחרת
קריאת ספר שירה שונה מקריאת סיפור. 

השירים שבספר קצרים וקליטים, ונלווים 

להם איורים צבעוניים ושמחים שיצרה 

שולמית צרפתי. כדאי להזמין את ילדיכם 

לדפדף בספר ולבחור בכל פעם שיר 

אחר. עם הזמן הם יכירו את המילים 

ויוכלו לדקלם את השירים לבד.


