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   על ים ודקלומים    משחק   שירי   -קיץ  

 דובני   בחרה והקלידה: אביגיל
 

 ים  -ים   -דייג יצא לים  

 שם  -שם  -שם  לראות מה ימצא

 אך, כל מה שלמצוא יכול

 . חול -חול  -סוף חול -היה רק אין

 

אין לו סוף ואין לו  ,  הדייג פוצח זמר

 , הדייג דג  -הדייג דג  .גמר

 דג דגים , דג-דג-דג ,  דג דגים,  גד-דג-דג

   .הדייג טובל במים,  בוקר ערב צהרים 

 הדייג דג   - הדייג דג

 דג דגים  ,דג-דג-דג דגים, דג   ,דג-דג-דג

  .אך ביתו תמיד שבע,  הדייג עייף יגע 

 הדייג דג   - הדייג דג

 דג דגים  ,דג-דג-דג דגים, דג   ,דג-דג-דג
 

 שיר משחק  

 בדיסק ביתי של שירה פז(   67)שיר 

 שוט שוט, חתור חתור, בין גלי הים 

 -גלים גדולים  ,גלים קטנים 

 בין גלי הים 

 בין גלי הים   ,שוט שוט, חתור חתור

 -דגים שמנים, דגים רזים  

 בין גלי הים 

 שוט שוט, חתור חתור, בין גלי הים 

   -צדפים קטנים, צדפות גדולות 

 . בין גלי הים

 שוט שוט, חתור חתור, בין גלי הים 

   -ל ו י ת ן גדול מאוד שוחה 

 . בין גלי הים

 שוט שוט, חתור חתור, בין גלי הים 

 בין גלי הים!   -מתגלגלים   ,גלים גלים

 

 )מחביאים צדף בכף היד(    משחק הצדף 

 צדף אחד נשאר לי ביד  

 ומיוחד צדף אחד יחיד 

 אולי בימין הוא, ואולי הוא בשמאל 

 ?  או שמא נפל ואבד לי בחול

 

 

 

 
 

 ( 1)גירסה     שיר משחק לאצבעות 

 x  2 שלושה דגים, יצאו לשוטט בים

 . והם שטים -והם שטים 

 והם שטים  -והם שטים 

 ! פלופ -אחד צלל ונעלם  

 x  2  שני דגים יצאו לשוטט בים

 והם שטים  -והם שטים 

 והם שטים  -והם שטים 

 ! פלופ -אחד צלל ונעלם  

 x  2בים  דג אחד יצא לשוטט

 והוא שט   -והוא שט 

 והוא שט   -והוא שט 

 תפסתי אותו!   - ישר אל כף היד

 ...  ה, שחררתי אותו  נ  ה

 

 ( 2גירסה )   שיר משחק לאצבעות  

 ( פז של שירה ביתי בדיסק   70שיר )

 x  2  שלושה דגים שחו בים

 והם שחו  -והם שחו 

 והם שחו  -והם שחו 

 !אחד צלל ונעלם - שחו בים שלושה דגים

 x  2  שני דגים שחו בים

 והם שחו   -והם שחו 

 והם שחו  -והם שחו 

 ! אחד צלל ונעלם - שני דגים שחו בים

 x  2  דג אחד שחה בים

 והוא שחה   -והוא שחה 

 חה  שוהוא   - והוא שחה

 פתאום צלל ונעלם!  - דג אחד שחה בים

 

 בדיסק ביתי של שירה פז(  71)שיר 

 הנה המלחים באים, 

 כמה הם עליזים. 

 רוח ושמש בפנים 

 דרכם באוניה עושים, 

 x 2למרחקים ליבם  
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 . קורן של אוריין קיץבדיסק   44 שיר)

   (מילים: ד. אראל 

 שט מפה לשם ,  דג קטן בים

 בועה, בועה, בועה 

 דג קטן בים, שט ונעלם  

 . בועה, בועה, בועה

 בעריסה  -מניעים אותו הגלים 

 לשווא ניסה   -דג גדול מחפש אותו 

 כי, דג קטן בים, שט ונעלם  

 , בועה.  בועהבועה, 

 

 שיר משחק לאצבעות   

 בדיסק ביתי של שירה פז(  68)שיר 

 בים הגדול שט לו דג זהב 

 פלו...  -פלו -פלופ פלו שט ושט, בים הרחב, 

 , בסוסון יםפתאום הוא פגש  

 פלו...  -פלו-פלופ פלו ששט ושט מפה לשם,

 שטו ביחד דג זהב קטן וסוסון ים 

 פלו -פלו-פלו, פלופ פלו -פלו -פלופ פלו 
 

   דג ל ו י ת ןפתאום הם פגשו 

 פלו -פלו-פלו, פלופ פלו -פלו -פלופ פלו 

 שטו ביחד דג זהב, קטן וסוסון ים,  

 פלו... -פלו -פלופ פלו ודג ל ו י ת ן 
 

הגלים, צללו הם שטו ושטו בין  : )דיקלום(

 למעמקים, עלו והתיזו מים למרחקים. 

הגיעו שהם שטו ושטו במים הנעימים עד 

: נכנס דג זהב, נכנס סוסון ים,    לצדפה 

 ?   ולמי לא היה מקום

 ואז... , הוא הציץ...! -לדג ל ו י ת ן 

 

 )מילים ולחן: תמר הרצברג( 

 נלך לים   -  הקיץ חם

 במים הקרירים נשתכשך, נשחק  

 נלך לים  -הקיץ חם  

 נבנה ארמון של חול בצדפים נקשט 

 נלך לים  -הקיץ חם  

 בין הכחול והזהוב החופש קרוב.

 

 

 

 

   ק שובב שיר משח

 זה  וזה הרים אותו   , זה נפל למים 

 מגבת, וזה ייבש אותו 

 והשובב הקטן, דחף אותו בחזרה  

 !   והשובב הקטן, דחף אותו למים

 

 הים רגוע, רגוע, רגוע 

 לא ינוע הים לא יזוע 

 - עד שרוח פרוע, פרוע

 עושה בים גלים!  

 מתגלגלים הם משתוללים ו

 ועולים, עולים, עולים 

   מתגלגליםהם משתוללים ו

 ד   ש נ ר ג ע י ם  ע

 

 בדיסק ביתי של שירה פז(   72)שיר 

 ואז שטה הסירה בין הגלים 

 והם יורדים והם עולים 

 והם יורדים והם עולים 

 x  2את הסירה מנדנדים 

 והם עולים   -והם עולים 

 והם גבוהים  -והם גבוהים 

 x    2משתולליםמשתוללים משתוללים  

  ד   ש נ ר ג ע י ם ע

 

  מילים: שירה פז  /  דג זהב

 "דג השמך" של שוברט(  פי -על)לחן: 

 שם בין גלי המים, יפה סנפיר וקל זנב 

 זהב שם בין גלי המים, שוחה לו דג 

 מתיז טיפות קטנות של מים 

 צולל אל המצולות, 

 ושוב אחת ושתיים 

 עולה יורד עם האדוות. 
 

 באה קרן שמש 

 אל תוך המים הצלולים 

 וכל צבעי הקשת סביב מתנוצצים. 

 מתיז טיפות קטנות של מים 

 צולל אל תוך המצולות 

 ושוב אחת ושתיים 

 . עולה יורד עם האדוות
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 / ל. קפניס   אניה בים התכלת
 

ֵכל   יָּם ַהתְּ  ת  ֳאִניָּה בְּ
ה ַעד ֵאין סֹוף.  טָּ ה, שָּ טָּ  שָּ

ת, פ  ק  חּו ִמשְּ ַריָּה, קְּ בְּ  הֹו, ח 
ִבין ַהחֹוף. חֹוק ַמלְּ  ֵמרָּ

 

ֵצנּו  אֵתנּו,  –חֹוף ַארְּ רָּ  ִלקְּ
ִעים ַמכ ה ַהַגל.  לָּ  ַבסְּ

ן, ִליכּו ֹעג   ֲחֵבִרים, ַהשְּ
ל!  ר ַהנָּמָּ בָּ ה כְּ א   ִכי ִנרְּ

 
 

 / י. פיכמן  נפלאה אניה  
 

ה אָּ  ,ֳאִניָּה ִנְפלָּ
ה אָּ ק ַאְת בָּ ְרחָּ  ,ִממֶּ
ה פָּ  ,ַעל ַגִלים ַאְת צָּ

ה פָּ  ,ַכִצּפֹור ַאְת עָּ
ת -ַעל ְּפֵני ַים  ַהְתֵכלֶּ

ת  !ַרק ַאְת ְמַטיֶּלֶּ

 
 ֳאִניָּה ֳאִניָּה

ה ה ַמְפִליאָּ  ,ַאְת ֵתבָּ
ר  ִיית ְכבָּ  ִבְמִדינֹות הָּ

ִאית  צֹות רָּ ר ֲארָּ  ְכבָּ
ת -ַעל ְּפֵני ַים  ַהְתֵכלֶּ

ת  !ַרק ַאְת ְמַטיֶּלֶּ
 
 

 / לא ידוע   שבו נא בסירות
 

א ַבִסירֹות   ְשבּו נָּ
נּו לָּ ִחים שֶּ  ַמלָּ

שֹוט    ְקחּו ַביָּד מָּ
נּו   ַנְפִליג ַביָּם כֻּלָּ

 

ֹחל  ְוַהיָּם כָּ
ַמִים  ֹחל ְכמֹו שָּ  כָּ

ֹרב ִגים לָּ  בֹו דָּ
ִטים  ִגים שָּ  ַבַמִים דָּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / ש. גלוזמן  הסירה 
 

ה  ה ַמטָּ ה ַמְעלָּ ה ַמְעלָּ  ַמטָּ
ה  טָּ ש שָּ ּה ֵחרֶּ ה לָּ  ַהִסירָּ
שֹוט ַמְחִליק ַבַמִים   ַהמָּ

ַמִים   ּוִמַמַעל ְתכֹול שָּ

 
 ְמשֹוַטי ֵרַעי ַהְשַנִים 

ים   ַמֲהרּו ַהכּו ַבַמִ
ף  סֶּ ל כֶּ ג שֶּ ה דָּ  ְוִנְרְדפָּ

ם  סֶּ ל ִאי קֶּ  ְוַנִגיַע אֶּ

 
ד שֹוֵמר ַהַשַער  ם ַגמָּ  שָּ
ם ַבַיַער   ְושֹוֵכן הּוא שָּ

 ּוַבַיַער ֵעץ צֹוֵמחַ 
ן קֹוֵלחַ   ַעל יָּדֹו ַמְעיָּ

 
ת לֶּ  ּוַבַמִים ֲחַבצֶּ

ת  ב ּוְתֵכלֶּ הָּ ִלים זָּ ּה עָּ  לָּ
ַיִגיעַ  יהָּ שֶּ  ִמי ֵאלֶּ

אתֹו ַאְרמֹון יֹוִפיעַ   ִלְקרָּ

 
 ְמשֹוַטי ַהְחִליקּו חּושּו 

פּושּו   ַמֲהרּו ַאל נָּא תָּ
ה  ה ַמְעלָּ ה ַמטָּ ה ַמטָּ  ַמְעלָּ

ה  ְלאָּ ת הָּ זֶּ ְחּפֶּ ה נֶּ  ַהִסירָּ
 
 

 / ח. נ. ביאליק   מעבר לים
 

ר ַליָּם ר ַליָּם ,ֵמֵעבֶּ   - ֵמֵעבֶּ
ם ,ֲהֵתְדעּו, ִצֳּפִרים ְך ְלשָּ רֶּ  ?ַהדֶּ

 
ר ַליָּם  ,ִבְמִדינֹות ַהיָּם ,ֵמֵעבֶּ

בשָּ  הָּ ם ,ם ִאֵיי ַהזָּ ַכְחִתי ַמה ְשמָּ  .שָּ

 
ב הָּ ר ַליָּם ּוְבִאֵיי ַהזָּ  ,ֵמֵעבֶּ

ִקים ם ,ִמְתַהְלִכים ֲענָּ רָּ דֹול וָּ  .ַעם גָּ

 
ם רָּ דֹול וָּ ם  ,ַעם גָּ תָּ ר וָּ  ,ַעם יָּשָּ
ם ְך ֲעֵליהֶּ לֶּ ם ּומֶּ מֹוהּו לֹא קָּ  .כָּ

 
ְך לֶּ ר ַליָּם ְוַגִנים ַלמֶּ  ,ֵמֵעבֶּ

ן-ַגןִצֳּפֵרי  ם ֵעדֶּ  .ְמַקְננֹות בָּ

 
ר ַליָּם ר ַליָּם ,ֵמֵעבֶּ  ,ֵמֵעבֶּ

ם ,ֲהֵתְדעּו, ִצֳּפִרים ְך ְלשָּ רֶּ  ?ַהדֶּ
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 / ל. קוויטקו, תרגום מאיידיש:  פלג קט 

 א. לוינסון 
 

ט זֹוֵרם לֹו ֹדם ג קָּ לֶּ  גּול, גּול,  גּול - ּפֶּ
ה ִּפְתאֹום ְפלָּ ן בֹו נָּ בֶּ  בּול, בּול, בּול - אֶּ

ט ג קָּ לֶּ  גּול , גּול, גּול - פֶּ
ן בֹו בֶּ  בּול. , בּול, בּול - אֶּ

 

ה ִמיָּד חֹור ִנְראֶּ ה - ְגִדי צָּ ה  ,מֶּ ה ,מֶּ   מֶּ
ט ְדִיי ַהקָּ  ְשֵתה, ְשֵתה, ְשֵתה - ְשֵתה ֵמיַמי גֶּ

חֹור ה - ְגִדי צָּ ה ,מֶּ ה  ,מֶּ  מֶּ
 ְשֵתה.  ,ְשֵתה ,ְשֵתה - ְשֵתה ֵמיַמי

 

עֹוֵרב ְבקֹול ְצִר  ההָּ  ְקַרע, ְקַרע, ְקַרע - יחָּ
ה  ְקַוה, ְקַוה, ְקַוה - ּוְצַפְרֵדַע ִבְמנּוחָּ

ה    ְקַרע ,ְקַרע ,ְקַרע - ִבְצִריחָּ
ה  ְקַוה.  ,ְקַוה ,ְקַוה - ִבְמנּוחָּ

 

ִהיר ג ַהבָּ לֶּ ל ַהּפֶּ  ַגל, ַגל ַגל, - אֶּ
ִעיר ה צָּ ז ִנגָּש רֹועֶּ  ַקל, ַקל, ַקל - אָּ

ִהיר  ַגל  ,ַגל ,ַגל - ַהבָּ
ִעיר  ַקל.  ,ַקל ,ַקל - ַהצָּ

 
 

 / י. פיכמן  על שפת ים כנרת 
 

ת  רֶּ  ַעל ְשַפת ַים ִכנֶּ
ת; -ַאְרמֹון ַרב רֶּ  ִתְפאֶּ

טּוַע,-ַגן ם נָּ  ֵאל שָּ
נּוַע.  בֹו ֵעץ לֹא יָּ

 

ם? ַרק ַנַער,  ר שָּ  ִמי גָּ
עֹוף ִבְדִמי ַיַער;   כָּ

ה הּוא  ם תֹורָּ  לֹוֵמד שָּ
 ֵאִליָּהּו.ִמִּפי 

 

 ַהס! ַגל לֹא קֹוֵלַח, 
ל עֹוף ַהּפֹוֵרחַ   כָּ
 –עֹוֵמד ְושֹוֵמַע 

 תֹוַרת ֵאל בֹוֵלַע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ל. קוויטקו, תרגום מאיידיש:   זוך -שלולית 

 א. פ. )מקוצר( 
 

 מול ,מול , מול - זוך מלמלה-שלולית
 בול ,בול ,בול - אבן בה-זורקים גרגיר

 מול ,מול ,מול - זוך-שלולית
 . בול ,בול ,בול - גרגיר קט

 

 קפץ ,קפץ ,קפץ  - לגה גדיית צחוריבאה ד
 ץוא, ץןא ,ץוא  - קוראה שלולית לה לבוא

 קפץ, קפץ ,קפץ - גדיית צחור
 .ץו א ,ץוא ,ץוא - זוך-שלולית

 

 חן ,חן ,חן - אומרה גדייה תודה לה
 כן  ,כן ,כן - גיל-מחייכה שלולית מלאת

 חן  ,חן ,חן - גדיית צחור
 . כן ,כן ,כן - זוך-שלולית

 

 מול ,מול ,מול  - מצפה שלולית כל היום
 טור, טור  ,טור - בא לערב רועה טוב

 מול ,מול ,מול - זוך-שלולית
 . טור ,טור ,טור - רועה טוב

 

 טיף ,טיף , טיף - גמע מים מלוא הכף
 פיו ,פיו ,פיו - נותן חליל אלי פיו

 טיף , טיף ,טיף - גמע מים
 . פיו ,פיו ,פיו - נותן חליל

 
 

 / נ. אלתרמן  לדרך ספן 
 

יָך,  נֶּ ן, ַהיָּם ְלפָּ ְך ַסּפָּ רֶּ  ַלדֶּ
ם.  רּוַח ַעל ַהַמִים קָּ  הָּ

ָך   ִאם לֹא ִיְבֹגד ִלבֶּ
ַצח לֹא ִיְבֹגד ְבָך ַהיָּם.   ַעד נֶּ

 

ֵרם ן הָּ ה ַכֵּון!  ֹעגֶּ גֶּ ֵרם!  הֶּ ן הָּ  !!ֹעגֶּ
 

ִנים:ּוְפַתח, ּוְפַתח ְבִשיר   ַהַסּפָּ
ֹחל,  ה כָּ ִתי ְבַלְילָּ ה ְסִפינָּ ְלכָּ  הָּ
דֹול,  ה אֹוִתי ַליָּם ַהגָּ  הֹוִבילָּ
ן  נָּ ב, ַגִלים ְועָּ חָּ  ַהיָּם הּוא רָּ

ן. ה ַסּפָּ ְלאָּ ְך עֹוד ַרב, ַרב, ַרב, הָּ רֶּ  ַהדֶּ
 

ַבע ַתְחֹזְרנָּה יּו ְושֶּ ר הָּ  סּופֹות ְכבָּ
ם,  ת קָּ רֶּ ה ַעל ַהִמְשמֶּ  ַאתָּ

א, ֱהֵיה   ַאִמיץ ּוְזֹכר נָּ
ַאִמיִצים אֹוֵהב ַהיָּם. ת הָּ  ִכי אֶּ

 

ֵרם ן הָּ ה ַכֵּון!  ֹעגֶּ גֶּ ֵרם!  הֶּ ן הָּ  ֹעגֶּ

 
 
 
 
 
 
 
 


