מסיבת הפתעה בארץ אות י יה
(למסיבת סיום הגן – השמות מתחלפים מדי שנה )
בארץ אות י י ה היא מדינת האותיות
קיים מזה שנים מנהג עתיק מא ו ד:
מדי שנה ,בלילה שלפני תחילת הלימודים ,
עורכות האותיות מן מסיבה קטנה,
ולמסיבה הן מזמינות את כל הילדים,
אשר עולים לכיתה א ל"ף באותה שנה
(כי כל האותיות רוצות מא ו ד
להתיידד עם כל הילדים ש מתחילים ללמוד!)
וכך ,כל אות רוקדת במסיבת ההפתעה
עם כל הילדים אשר בפתח שמם היא מופיעה.
בגן שקמה ההתרגשות רבה מא ו ד,
כי בקרוב יש מסיבה ( ,כולם יודעים כבר ,זה לא סוד)...
אליה יוזמנו יניב ,רחל ו תום ו טל ,
וכמו בן ,גם איה  ,יונתן  ,חן ו ענבל !
במסיבת ההפתעה של השנה הזאת
תרקוד לה איה עם האל " ף – איזו אות!
חי"ת תרקוד עם חן ו  -ט י"ת עם טל ,
תי"ו תרקוד עם תום ו  -ע י"ן עם ענבל .
יו " ד תרקוד לה פעמיים ,כמובן:
קודם עם יניב ואחר  -כך עם יונתן ,
והרי " ש הפעם תחולל
בריקוד הסמבה עם רחל !
יהיו שם ,במ סיבה ,עוד ילדים המון:
מגן סביון  ,מתל  -אביב ,מירושלים ,מטבעון,
והשמחה במסיבה תהיה "עד לב שמי ם"
(אפילו שמותר יהיה לשתות רק מיץ או מים )
אחרי המסיבה יהיה מופע של אותיות
ובו ידגימו במשותף ניסים ונפלאות :

איך "אבא" ,למשל ,הופך פתאום ל"אמא",
כשמֵ ם ,במקום ה ֵב ית נדחפת פנימה,
וכמה קל לכתוב מילה כמו "קשה"
ואיך כותבים "שגיאה" ללא שגיאות;
איך מתחילים מילה משני צדדים
כמו "סוס" או "דוד" או "שש"
ועוד כאלה מן נסים ונפלאות.
ואחר  -כך יגיע זמן לקרוא ספרים
או להציץ בכתוביות של הסרטים המצוירים.
ובחצות" ,על השעון" ,בהישמע האות,
יושלך לפתע הס במסיבה,
וכל הנוכחים ישירו יחד את המנון האותיות
(הוא שיר האל " ף  -בי " ת) בהתרגשות רבה!
אזי על הבמה יופיע בהדר והוד
סבא כ ת ב  ,זקן ארץ אות י יה – זקן נכבד,
ויברך את הילדים ש מתחילים ללמוד,
ונשיקה קטנה ייתן לכל אחד,
וגם ירשום את שמם בספר האורחים של המדינה,
ועפרונות פלאים ייתן להם במתנה.
וכל המשתתפים במסיבה הנפלאה
יתיידדו עם כל האותיות,
וכשיגיע שחר יעזבו את ארץ אות י יה
ואז יהיה ברור כבר לכולם כמה כדאי ללמוד!
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