הסבר
השיר לקוח מתו הדיסק אוצרות יהודיי א' של אברה פריד
הרעיו הבסיסי הוא השגחה פרטית .ד' משגיח על כל בריה ובריה אפילו על תולעת
קטנה .כמוב חשוב להסביר לילדי שאי הכוונה שהתולעת באמת מתפללת או
שהקב"ה עונה לצדיק זהו סיפור הממחיש את ההתרחשות בעול.
הדברי הדרושי:
דיסק השיר
מספריי
מהדק סיכות  /דבק
נגזור את הע ונקפיד שכל הדמויות ישארו מחוברות לע .
לאחר שגזרנו נקפל את הדמויות לאחור כ שהע יראה והעלי יהיו מוסתרי
נגזור את העלה ונקפל ,לא נראה את התולעת אלא רק את העלה הריק בהמש נגלה את
התולעת המסתתרת.
את הצדיק נגזור ע המלב מתחתיו אותו נקפל לטבעת ונלביש על האצבע.
כעת המורה  /ההורה יקריא את השיר או ישמיע בדיסק.
והילד יעשה את ההצגה יש להוריד את העלה על הרצפה )כשהתולעת מוסתרת( בכל
פע יש להוציא את הדמות המתאימה ובסו $את כל הדמויות .הצדיק נמצא כל הזמ על
הזרת ביד השניה.
פעילות מדהימה להורי וילדי מג ועד כיתה ד' לפחות.
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העלה הקט  /לח יו טוב אהרלי זצ"ל
עומד לו ע בצדי דרכי מושיט לצד ענפי רכי
ולפתע עלה קט נתלש על האר הוא גלש 2X
צדיק עומד ש ומתפלא ושואל הוא את העלה
אמור נא מדוע ועל מה הושלכת לאדמה 2X
והעלה לצדיק עונה לא אני כא הממונה
הענ $לפתע פתאו נרעד ואותי השלי לעד 2X
ענ $ענ $הממונה אולי תית לי מענה
מדוע לפתע אתה נרעד ומשלי העלה לעד 2X
והענ $לצדיק עונה לא אני כא הממונה
הרוח לפתע פתאו נשבה והעלה היא סחבה 2X
רוח רוח הממונה אולי מענה תתני לי נא
מדוע לפתע פתאו נשבת ואת העלה סחבת 2X
והרוח לצדיק עונה לא אני כא הממונה
המלא שלי עלי ציווה ופתחתי בנשיבה 2X
מלא מלא הממונה אולי תית לי מענה
על הרוח מדוע תצווה לנשוב על העלה 2X
והמלא לצדיק עונה לא אני כא הממונה
בורא העול הגדול והנורא לעשות זאת לי הורה 2X
בורא העול שליט עליו אולי תסביר לי בהגיו
עלה קט זה מפני מה הושל לאדמה 2X
והבורא הוא בכבודו מסביר לצדיק ברוב חסדו
הר מש את העלה ומה שתחתיו גלה
תולעת שוכבת ש קטנטנה בודדה היא ומסכנה
על הע ישבה ש במקומה ובקושי רב נשמה
להירד לא עלה בידה כי השמש מאוד יקדה
וקראה אלי בורא הצל ת לי נא קצת צל
מיד הוריתי למלא ואת הרוח הוא שלח
היא על העלה נשבה ואת העלה היא סחבה
ע התולעת לאדמה הוא הסתיר לה את החמה
התולעת הקטנה שקעה לה בשינה 3 X
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