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 מערכים לקבלת שבת

  השיר עם שבת הקבלת את מתחילה אני .1

 ילדי זה אחרי, כספי מתי של" נקי עם שיר"

 אחרי, רותהנ על ומברכים מדליקים השבת

 עליכם שלום" השיר את או שרים אנו רותהנ

 על מברכים", אלה כל על" או" השלום מלאכי

 כל" או"עולם אדון" השיר את שמה אני ואז היין

 אחד את מספרת אני זה אחרי", כולו העולם

 סיפור אותו את מספרת אני) ך"התנ מסיפורי

 השבת ילדי זה אחרי( שלם חודש לאורך

 ואתה אני" להיות יכול זה ביחד ריקוד רוקדים

 אל ולב ויד יד", "אבניבי", "העולם את נשנה

 הילדים כל השבת ילדי של הריקוד אחרי"   לב

 לא עוד"או " הדרך לא נצא ושוב" לרקוד קמים

  השבת ילדי ולסיום"  די אהבתי
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-3 לבני מתאים. החלה את ומחלקים מברכים

 .שנים 4

 

  ילדי עושה הייתי לא קטנים יותר ילדים עם .2

  על מברכת, רותנ בעצמי מדליקה  אלא, שבת

  לה"חנה" את מספרת, שירים 2-3 שרה, היין

 איתם רוקדת, אחר סיפור או" השבת ושמלת

 ילדים וזה במידה, חלה ומחלקת אחד ריקוד

 ועל הריקוד על מוותרת אז הולכים לא שעדיין

 שנים. 1-2  לבני מתאים. הסיפור

 ילד שכל מוסיפה היית גדולים יותר לילדים .3

 ללכת, לטייל) בשבילו השבת מהי מספר שבת

 לשבת שמיוחד מסויים אוכל, וסבתא לסבא

 שנים. 4-6לבני  מתאים'( וכו
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 עם השבת תיבת על שומרים השבת ילדי .4

 במהלך שבת לקבלת שמשמשים חפצים

 שנים. 3-6השבוע מתאים לבני

 

  במיוחד עליו שאהוב שיר בוחר שבת ילד כל .5

 מתאים. שבת בקבלת אותו שרים וכולם

 שנים. 3-6לבני
 

 שישי יום:  שבת בקבלת לשלב שאפשר שירים

 אבינו עוד, גלגל כל, אמן שיר שירו, יודעת את

 מי, המנגל שיר, שבת שישי תבואי לא, חיי

, שנתת מה כל על תודה,חי, אדם בן, האיש

 נרקוד בוא, בגן יפה הכי הילדה, שלי אלוהים

, נכלם ולא נבוש שלא, יהי לו, הבוקר אור עד

  יפה, יום בבוקר שבת, מציון השם  יברך
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 שירי כל וכמובן נכנסת כבר השבת, יהללו

 .הקלאסיים השבת

 

 

 

 שבת קבלת בונה כשאני לי שחשובים הדברים אחד .

 .חילונים סממנים לצד, היהודית המסורת על לשמור זה

 


