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   מען זעהט שוין- מען הערט שוין 

 די פרייליכע פורים ניגונים און .מען הערט שוין
 וואס זענען ארויף "פורים שפילן"די הערליכע 

געלייגט געווארן אויף א ספעציעלן טעיפ דורך 
ע מלמדים בייגעלייגט מיט מוזיק הערט 'חשוב

נדער די קי. זיך זייער געשמאק און איינגענעם
 און לערנען זיך אויס זייער גוט די ,זינגען מיט

לעבעדיגע שיינע ניגונים לכבוד דעם הייליגן 
ט פורים דורך דעם וואס מיר הערן "לוסטיגן יו

עס איז ספעציעל צוזאם . טעיפ אין חדרדעם 
געשטעלט געווארן דער טעיפ פאר אונז קינדער 

מיט  גרינגער צומאכן אלעס זיך אויס צו לערנען
און זיין א חלק פון דעם קומענדיגן א קלארקייט 

  .ה"ט בעז"הייליגן יום טוב הבעל
  

אויף די ווענט פון די חדרים  אויך מען זעהט שוין
שיינע קאלירטע פורים בילדער כדי מען זאל 

און נאך מער די ריזיגע . דאס גוט פארשטיין
בילדער סיינס אין די גרויסע האללס וואס 

דיגע 'ברענגט אריין באמת א פרייליכע יום טוב
  . שטימונג אין חדר

  
  

ה פארשטעלן מיט הערליכע זאכן לכבוד "ן סאטמאר קינדערגארטן וועלן זיך איאלע קינדער פו
די קינדער וועלן שטארק שטאלצירן און זיין באמת פרייליך . פורים א יעדע יארגאנג עקסטער

די קינדער האבן א ספעציעלע פורים שפיל צוגעפאסט לויט דעם וואס , דאס צו גיין אום פורים
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  לעך�חכמה

שט די ניוויל נישט מיט נעמען קיין פעקעלע אין שוהל פרעגט איהם זיין טאטע פארוואס דארפסטו  חזקיווען 
  ...מיין מנהל לאזט נישט: חזקיזאגט ? מיט גוטע זאכןנישט די פעקעלע 

  ...פסח" קרבן"ד דעם ולכבווייל באלד גייט מען שוין וואשן די טויס און אויפרוימען ,  פריידט זיך שויןלע'יושע

 פון "שער הנגינה צעטל"זינגען מיט זיינע ברידער אלע ניגונים פונעם  שבת געטהאטאטע  ס'אברהם יצחקווען 
  )באטע( "ס טיש'רבי" אזוי ווי א "טיש"טאטי מאכט יעצט א  : האט אברהם יצחק געזאגטחדר

רבי חנינא בן  פון די מעשה פון  ווייל די בילקעלע איזאין פריזער אז ער לייגט אריין זיין חלה  זאגטע'לעכמ
  ...וועט ווערן אסאך מער חלות'ס וועט זיכער געשעהן א נס דוסא

.  קוגלען לכבוד שבת שקלים2 און געזאגט אז דעם שבת פירט מען זיך צו מאכן איז אהיים געקומעןלע 'משה
  ...)זיין שוועסטער(לע ' מלכהלע און איינס פאר דינה'איינס פאר משה :עראגט  ז?די מאמע פרעגט אים פארוואסווען 

 האט ער ביי די הבדלהאויף די פייער וועלכע ברכה מאכן מען '  יצחק טובימען האט געפרעגטווען 
  ..."בורא פרי האש" געענטפערט

 מאכט גהאניב מיט "אלעקט די 'ווען מווייל .  שהכל:ב"מאכט אויף די א'זאגט ער ווייסט וועלכע ברכה מנחום 
  ..."שהכל"מען א 

  האט געמאכט א גרויסע נס דער הייליגער באשעפערזאהאט זייער שיין פארציילט די מעשה שמואל נתנאל 
  ..."גרויסע"מיט די חלות פון רבי חנינא בן 
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