


סדרת  הדיסקים 'גירסא דינקותא' הופקה במיוחד 
עבור ילדים בגיל הרך, על מנת להקנות להם כבר 

בראשית ילדותם מתיקות והנאה בעבודת ה' 
שתהווה יסוד איתן לבניית אישיותם הרוחנית.

בדיסקים מובאים סיפורים ממדרשי חז”ל 
בסיפורת מותאמת לגיל הרך, בצירוף דוגמאות 

מחיי היום-יום המנגישות את הנושא להבנת 
הילדים הרכים ובשילוב שירים המתאימים לגיל 

בלחן, בקצב ובמלל.

השירים המתוקים והקליטים ממשיכים להישמע 
מפי הפעוטות גם בזמן שהטייפ כבר נדם... כך 

מעידים לנו הורים רבים.

הדיסקים בהמלצתה החמה של הרבנית קולדצקי 
תחי’. השירים מושרים ע”י בנים בלבד ובאישור 
’ועדת הנגינה’ שעברה על כל השירים בסידרה 

ואישרה אותם כמוסיקה יהודית אמיתית.

המלצת הרבנית קולדצקי תחי’



דיסק

אני אוהב1
את התורה

המדרש על הלל שעלה על גג בית המדרש כדי 
ללמוד תורה.

מובע כהצגה של גננת המספרת זאת לילדים 
בצירוף תגובותיהם המתוקות. משולב בשירים 

קליטים המחדירים הרבה אהבת תורה. 

מוספים שני סיפורים:
ילד שהולך ללמוד באבות ובנים / ילדים שנזהרים 

לא להפריע לאבא ללמוד תורה.



דיסק

אני אוהב2
את השבת

המדרש על יוסף מוקיר שבת.

מובע כהצגה של גננת המספרת זאת לילדים 
בצירוף תגובותיהם המתוקות, בצורת 'הסיפור 
החוזר'. משולב בשירים קליטים החביבים על 

הילדים ביותר. 

הדיסק מקנה אהבה וציפיה לשבת בלבבות הרכים.

דיסק זה קיבל הרבה משובים חמים מאד על 
הצלחה בהקניית אהבת השבת לילדים.



דיסק

אני אוהב3
את החבר

המדרש על בתו של רבי עקיבא שנצלה ממוות ביום 
חתונתה בזכות נתינת מנתה לעני. 

מובע בהצגתיות רבה ובצורה שיורדת להבנתם של 
הפעוטות בשילוב שירים רבים המתאימים לנושא. 
הדגשה רבה על הנתינה, הוויתור והזכות הגדולה 
שבכך (אין בדיסק כל תזכורת של 'מוות'. 'נבואתו' 

של הגוי מובעת במלים 'היא לא תחיה').

מצורפים למדרש שני סיפורים המביאים להבנת 
הזולת ולרצון להיטיב

הדיסק מעורר לאהבת הזולת ולרצון לנתינה בצורה 
חביבה ומרתקת.

דיסק זה כפול באורכו- כ- 70 דקות של שמע!



דיסק

אני לומד4
להשיב אבידה

המדרש על רבי חנינא בן דוסא שהשיב עיזים 
במקום התרנגולים שמצא. 

מובע כהצגה של גננת המספרת זאת לילדים, 
בצירוף תגובותיהם המתוקות. משולב בשירים רבים 
מהווי גידול האפרוחים, הטיפול בתרנגולים והטיפול 

בעזים...

שירים רבים בנושא השבת אבידה.

הדיסק מביא את הילדים למודעות על חשיבותה 
של מצוות השבת אבידה וחביב מאד עליהם.



אני לומד5
לברך

המדרש על דוד המלך שהורה לברך בכל יום מאה 
ברכות כדי לעצור את המגפה.

מובע כהצגה של גננת המספרת זאת לילדים 
בצירוף תגובותיהם המתוקות, כולל פרטים רבים 

של הלכות ברכות! בנוסף, משולבים סיפורונים 
הממחישים הלכה למעשה ומרוממים את נושא 

הברכות ועניית אמן.
הדיסק מקנה חשק לברך כהלכה ולענות אמן על כל 

ברכה.

גם מדיסק זה זכינו לקבל משובים רבים חמים על 
החיבור שמתחברים הילדים לנושא הברכות לאחר 

השמעתו וכי הם חוזרים בחיבה על המושגים 
החדשים הנלמדים בו והערכים נטמעים בלבבות 

הרכים.

דיסק



גיל6
וצליל

שירי הפעלה מתוקים המתאימים לגילאי 3-7 גם 
לגן וגם לבית.

הגננת ובנות הגן מציגות בחרוזים חביבים כל שיר 
ושיר לפני השמעתו ומבהירות את התנועות 

הנדרשות. חוברת צבעונית המצורפת לדיסק 
משלימה את ההסברים עם איורים מתאימים 

והשירים המודפסים.

ממשובים שקיבלתי מאנשים פרטיים עלתה 
תמונה של שעות של חוויה דווקא בבית בשימוש 

בדיסק זה!

דיסק

דיסק
פעילות
+ חוברת



את עושה לי את 
כל החינוך 

בדיסק הזה!...

הם כל הזמן מבקשים 
לשמוע רק את 

הדיסקים שלך. לא 
רוצים לשמוע שום דבר 
אחר. מתי את מוציאה 

עוד אחד?

אתמול אני פתאום 
רואה אותם עושים 
הצגה מהסיפור של 
הדיסק- היה מרתק 

לראות אותם!

יש לי ילדה עם קשיי שפה. לאחר 
שהתחלנו לשמוע את הדיסקים, 
פתאום היתה לה פריצת דרך 
משמעותית ב"ה. הם מושמעים, 

בשפה ברורה, עשירה ויחד עם 
זה מובנת.

פתאום אני שומעת 
את הקטנטונת 

הזאת שרה את 
השירים של הדיסק...

כשעברנו ליד בית 
כנסת, הוא אמר: 
גם אני רוצה 
ללמוד תורה!

לגלות לך סוד? 
גם אני אוהבת להקשיב 
לדיסקים. יש בהם משהו 

כ"כ נעים ומרגיע.

משובים רבים וחמים מהורים מרוצים



להזמנות:
077-7576262
050-4107224

3149246@gmail.com


