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    כובע קסמים / לאה גולדברג

 
                                 כל הימים , כל הימים

                     חולמת אני על כובע קסמים.
 כובע קטן ,מקושט נוצה ,

 העושה כל מה שאני רוצה.
 אחבוש אותו ואומר למשל :
 " כובע ,עשה שאני אגדל !"

 והנה מיד הנני עולה,
 ואני גדולה ,וגופי מתמתח 

 ואין כמוני בכל העולם :
 כי אני גבוהה וגדולה מכולם 

 והכל מסתכלים ביראה וכבוד ,
 כי הרי אני גדולה עד מאוד.

 :בערב כבר לא תאמר ואמא 
 " לכי לישון כבר מאוחר !"

 ואבא לא עוד יגער במילים :
 " אל תתערבי בשיחת הגדולים !"

 וכשאדבר יקשיבו כולם
 בכל העולם.כי אני גדולה 

 מה יקרה כשהילדה תחבוש את כובע הקסמים ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 כל הימים ,כל הימים 
 חולמת אני על כובע קסמים ,

 כובע קטן ,מקושט נוצה,
                      העושה כל מה שאני רוצה.

 בקשה שניה :הנה בלבי 
 היה לאוניה !""כובע 

 מיד הוא קופץ מראשי לים
 ואני מפליגה בו בכל העולם ,

 ים רחוקים ,לארץ זרה ,י  לא  
 נוסעת הלוך וחזרה ,

                   ורואה ערים והרבה אנשים ,
 שים ,ּודים וּכים והֹוס  ר  פ  

 ואיש לא יבין ,ואיש לא ידע ,
 .כי נוסעת בים ילדה לבדה 
 ואם יהיה לי  בים עצוב ,

 אומר לו :"כובע ,הביתה שוב !"

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 ואבוא לביתי .מכל המדינות 
י אביא מתנות.  לכל חבר 
 ומסביבי ישבו חברים 

 ואני אספר להם ספורים ,
 ואיש לא יֵָעז להגיד לי עכשו :
 " שוב היא בודה ספורי כזב !"

 את כל הפעלים שבשיר.הקף 
 כל הימים , כל הימים 

 על כובע קסמים , חולמת אני
 בזה –אבל איפה ,אבל אי 

 אפשר להשיג כובע כזה ?
 את אבא ואמא לא אשאל,
 כי הגדולים לא יבינו כלל.

 

אם היה לך כובע קסמים. מה היית מבקש  ?
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 השלם את הטבלה בעזרת פועל מתאים :
 עתיד הווה עבר גוף

  נוסעת  היא

 אביא   אני

  חולמת  אני

  עושה  הוא

 יקשיבו   הם

  מתמתח  הוא

  מפליגה  אני

 יעז   הוא

   ראינו אנחנו
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