השיר על נח

מילים :יורם טהרלב
לחן :מתי כספי
קיימים  3ביצועים נוספים לשיר זה

נח  -לא שכחנו איך בגשם ובסער
נח  -לתיבה אספת את חיות היער .
שתיים ,שתיים מכל מין
האריה והממותה ,הגמל והשיבוטה
וגם ההיפופוטם .
איך פתחת את הצוהר
ומתוך התכלת הלבנה
באה היונה .
נח  -כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים ?
נח  -כל החלונות סגורים כמעט חודשיים .
וכבר אין לנו אויר
לאריה ולממותה לגמל ולשיבוטה
וגם להיפופוטם .
פתח לרגע את הצוהר
ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה .
נח  -מה אתה דואג ,הן כבר חדל הגשם
נח  -פתח את החלון ,אולי הופיעה קשת
ויראו אותה כולם
האריה והממותה ,הגמל והשיבוטה
וגם ההיפופוטם .
פתח לרגע את הצוהר
ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה .
נח  -היונה כבר שבה עם עלה של זית
נח  -תן לנו לצאת ולחזור לבית
כי כבר נמאסנו זה על זה
האריה על הממותה ,הגמל על השיבוטה
וגם ההיפופוטם .
פתח לרגע את הצוהר
ונעוף לתכלת הלבנה
כך עם היונה.

אביזרים במערך:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לוח מפעיל תיקון
התיבה.
לוח מפעיל
זוגות.
פוסטרים
ליצירה.
דפי עבודה
ותצפית.
הצעות לשירים.
ספרון הדרכה.

הנושא הנלמד :טוב הלב של נח שהציל את בעלי החיים
יצירה לימודית כיתתית -הסיפור המרכזי.
נושא הכנסת החיות בזוגות -מיון
מושגים חדשים :קשת בענן\זוגות\תיבה\השם

פעילות 1

"עוזרים לנח לתקן את התיבה"
עוד מערכי
פעילות בנושא
"סיפור תנך" :
 .1שמשון הגיבור
 .2משה בתיבה.
 .3יציאת מצרים.
 .4יוסף ואחיו.
 .5יעקב ועשיו.
 .6יעקב ורחל.
 .7דויד המלך.
 .8סיפורי חז"ל 1
 .9סיפורי חז"ל 2
 .11סיפורי חז"ל 3

טרם שעת הפעילות,הקדימו להסתיר במרחב
הפעילות את עלי הזית ואת הכרשים לבניית התיבה.
נספר לילדים שאבוי ...התיבה נשברת
מהמסע הארון וצריך לעזור לנח לתקן את התיבה.
לייעד ילד אחד להיות נח
ושאר הילדים הם בניו של נח או יונת שלום.
נח אומר" :עופו יונים הביאו עלי זית,צאו ילדי,הביאו
כרשים לתיקון התיבה.
פזרו את הילדים בגן לחפש.
כשהם מוצאים ,הם חוזרים לתיבה להדביק במקום
הנכון.

נח בנה תיבה
דיג דיג דוג
מילים :מיכל חזון
לחן :נורית הירש

נח בנה תיבה
נח בנה תיבה
גבוהה ורחבה
הוא בנה תיבה
נכנסו שני הפילים
עם אפים גדולים גדולים
ואוזניים מניפות
שמתנופפות .
נח בנה תיבה ...
נכנסו העגורים
מנקרים במקורים
צמד חמד זוג יונים
ודובים שמנים .
נח בנה תיבה ...
ופתאום טפטף מטר
נח את דלתו סגר
וכולם הלכו לישון
עד סוף הפזמון .
נח בנה תיבה ...

פעילות 2

"עוזרים לנח לסדר את החיות בזוגות".
נספר לילדים שנח איפשר רק לזוגות
של בעלי החיים לעלות לתיבה.
אבא ארנב ואמא ארנבת
אבא דב ואמא דובה
וכך הלאה...
בעלי החיים ממהרים מכל רחבי היער הם באים.
נעזור להם למצוא בני זוג ולעמוד בסבלנות,
בתור להכנס לתיבה.
 .1נפזר את בעלי החיים על הרצפה ונאפשר לילדים לפי תור להגיע
ללוח,לאתר זוג ולהדביק ליד החיות שמחכות בתור.
 .2בכל פעם נציץ עם חיה אחת מהחלון שבתיבה
ועל הילד למצוא את בן הזוג ולהדביק במקום.

פעילות 3

"צביעת הסיפור בקבוצות"
בפעילות הבאה נמחיש את הסיפור של נח
והתיבה ע"י הפוסטרים שהילדים ייצרו.
 .1נחלק את הגן לקבוצות
 .2לכל קבוצה ניתן צבעי כיסוי שונים.
(להיות יצירתיים)
 .3לאחר שכל קבוצה השלימה את
העבודה נמחיז את הסיפור בגן.

נח נח
אבנר שטראוס
מילים ולחן :אבנר שטראוס

ארבעים יום יהיה מבול
ואתך כולם מהפיל עד
השבלול
ארבעים יום תאכלו רק
לחם ולפת
אשתך ואתה ושם חם
ויפת
נח נח בנה לו תיבה
בנה אותה בהמון אהבה
הוא ובניו הלכו אחר
האל
אם לא נח לא היה לנו
גואל
החמור העיקש ,האריה
והקוף
אשתו האתון והזבוב
והדב
נשר ,עורב ,זברה וצב
חסידה וזאב ,עז וארנב
נח נח בנה לו תיבה ...

