מילים מילים
אריק איינשטיין
מילים :יענקל'ה רוטבליט
לחן :פיטר רוט

קולף מילים לארוחת הבוקר
הוא לא אוהב אותן מדי קשות
אחרי שהן ריקות מתוכן
הוא מגלגל אותן על הלשון
מילים גדולות שאוהבים לשמוע
מתובלנות הן טעימות מאוד
מילים יפות אשר יודעות לצבוע
שגם החושך יראה ורוד
מילים מילים עפות ברוח
מתפוצצות כזיקוקי דינור
שהשומע כבר אינו בטוח
אם הוא הבין נכון את הסיפור
כל כך יפה אצלו זה מתנסח
שזה יפה להיפך א פחות
בלב נדיב תמיד לכל אורח
שמור חלקו בשק ההבטחות
הוא לא קוסם הוא מאחז עיניים
רוכל מפיץ אבקות ושיקויים
שמטפטף לך אל האוזניים
סחורה גנובה משוק הדימויים
מילים מילים עפות ברוח...

מטלות כתיבה ודיון
מה למדתם מהשיר שלפניכם?
מה יחסו של המשורר
למילים?
באילו דימויים משתמש
המשורר לתאר את המילים?
האם גם אתם מתקשים
לפעמים להבין מושגים כאלה
ואחרים? הסבירו.

אליעזר בן יהודה
מילים :ירון לונדון
לחן :מתי כספי

אליעזר בן יהודה...

כמו הנביאים הקנאים לשם
ובן נולד לו ,וכזאת האיש אמר:
הוא קינא לפועל ולתואר
זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר
ולשם.
שמינקות ועד קמילה ,מיום בואו
ובחצות ,העששית בחלונו,
היה רושם במילונו תילי תילים בברית מילה ועד מותו -
כרותה לו ברית עם העברית
מילים יפות ,מילים עפות,
ומלחמה לו את הלעז להכרית.
מתגלגלות מן הלשון.
איתמר  -אכן היה לגבר,
אליעזר ,מתי תשכב לישון
הן קומתך כמעט אפיים שחה קומת תמר ויפי צורה וסבר,
והעברית אשר חיכתה אלפיים והלשון בפיו היתה שפת עבר.
היא תמתין לך עד בוא השחר .איתמר בן אבי,
שאביו היה נביא
גבר כלבבי.
אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח
אליעזר בן יהודה...
מילים מילים ,מילים מילים
הוא בדה ממוחו הקודח.
מטלות כתיבה ודיון
אם נמה העברית אלפיים ,נו אז מה,
הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,
את המגהץ ,את הפצצה ,את הריהוט
בקצה נוצה בכתב רהוט.
כתב כרובית ,כתב גלידה,
כתב את כל ,את כל מילון בן יהודה.
ועוד הוסיף מילים לברוא
ונוצתו המהירה לא נחה
והשפה גדלה
ולא הכירה את מראה דמותה
את מראה דמותה בבוא השחר.

מה למדתם מהשיר
שלפניכם?
מה ידוע לכם על אליעזר
בן יהודה?
מה ניתן ללמוד על
אליעזר בן יהודה מהשיר
שלפנינו?
האם גם אתם מתקשים
לפעמים להבין מושגים
כאלה ואחרים? הסבירו.

עברית קשה שפה
יוסי בנאי ורבקה מיכאלי
מילים :דן אלמגור
לחן :יאיר רוזנבלום

סליחה ,אולי שעון?
כמה שעה...רוצה
יש פה בארץ שבועיים
יש חדש עולה.
עברית ללמוד ,עוד לא לדעת
יש הרבה קשה.
גם כן אני אולפן
ללמוד קצת זמן
אני כתה מורה יוכבד.
כמה זמן ללמוד?
אולפן עקיבא מתי בבקר
ארבעה שעות.
אך ,עברית קשה שפה
גם שפה מתבלבלת
אבל אפשר מדבר לאט -
אני עם אתה
גם כן אני עם את
אני עם אתה
גם כן אני עם את.
אני אותך לראות
מהר מילון לקנות
מביט מילון ,מתחיל מאל"ף
מה ראשון לראות
אהב ,אוהב ,אהוב ,אוהבת.

מילים יפה מאד.
יש גברת?
לא בכלל ,יש איש?
יש אף אחד.
הרבה קשה להסתדר פה
בן אדם לבד.
אם לבן אדם חבר
חיים יותר נחמד.
אך ,עברית קשה שפה....
סוכנות נתן דירה
מפתח לא נתן
אומר לפני נותן מפתח
צריך מביא חתן
אומר :אחד זה משפחה
יותר מדי קטן.
לי יש גדול תנור
לי יש פריג'ידר
לי יש "מותר" על טלויזיה
אצלי קטן פסנתר
אין אוטו
לי יש אופוניים
יש איך נסתדר.
אך ,עברית קשה שפה
גם שפה מתבלבלת
מחר לגור לא יותר לבד
אני עם אתה
גם כן אני עם את
אני עם אתה
גם כן אני עם את.

מטלות דיון וכתיבה
* מה ניתן ללמוד מהשיר שלפנינו?
* אילו קשיים קיימים בשפה על פי השיר?
* האם הנכם מכירים אנשים או תלמידים שהתקשו לדבר עברית? ספרו.
* אילו עצות הייתם נותנים לאדם שאינו מכיר את השפה?

אבגדה
ציפי שביט
מילים :אהוד מנור
לחן :יאיר רוזנבלום

איזו מן מילה היא
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת?

שכל המילים מסתתרות בה כולן.
זו מילה ,זו מילה בשפה העברית
האומרת את כל הדברים בעולם.

אולי זו מן מילה אחת לכל צבעי הקשת,
אולי זה שמו של דג קטן ,אשר נלכד ברשת.
אולי זו רק מילה ,שאמא לפעמים לוחשת
לאבא במהירות ,כדי שלא אבין.
ואולי זהו שמה של חיה אדירה
ביער עבות בסיפור דמיוני,
ואולי זהו שמה של ציפור נדירה
מעל קרחונים שבים הצפוני.
איזו מן מילה...
אולי זו מן קריאת שמחה של דוכיפת נרגשת,
אולי אומרים את זה בסין כשיורד קצת גשם.
אולי זה מה שאוליב משמיעה כשהיא פוגשת
את פופאי המלח על תורן הספינה.
ואולי זו מילה מימי בראשית
שכל המילים מסתתרות בה כולן.
כן אולי זו מילה בשפה העברית
שאומרת את כל הדברים בעולם.
איזו מן מילה...
מילה שיש בה אמא ,אבא ,אח אחד או שניים,
מילה שיש בה עפיפון ,כדור ואופניים.
מילה שיש בה שמש וירח ושמיים
וקיץ ואביב וחורף וגם סתיו.
זו מילה ,זו מילה מימי בראשית

מטלות כתיבה ודיון
מה למדתם מהשיר
שלפניכם?
איזו מילה זו :

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שת
?
מה ניתן לעשות עם
המילה הזו?
האם גם אתם מתקשים
לפעמים להבין מושגים
כאלה ואחרים בעברית?
הסבירו.

