
 

)AvanzadosLa infancia y los juegos ( -Vocabulario  
 

En general כללי  Juegos y juguetes משחקים וצעצועים  Verbos פעלים 

abrazo חיבוק  Autitos ניות צעצועמכו  acordarse רלהיזכ 

ayuda עזרה  El ahorcado "חבל תליה"  Agarrar לתפוס 

caramelos סוכריות  El ajedrez שחמט  caerse ליפול 

cartas קלפים  El balde דלי  Castigar להעניש 

cocodrilos תנינים  El papalote/ 

La cometa 
 עפיפון

 
Contar לספר 

cuerda חבל  Globo בלון  Correr לרוץ 

Dados קוביות  Hamaca א סוג נדנדה'  Despertarse להתעורר 

El Chupetín מקל סוכריה על  La canicas גולות  Discutir לדון, להתווכח 

Escoba מטאטא  La mancha תופסת  Educar לחנך 

espada חרב  La rayuela שמיים והארץ  Escapar לברוח 

Ídolo אליל  Las escondidas מחבואים  Esconderse להתחבא 

Isla אי  Los patines סקטים  Jugar לשחק 

Juego משחק  Muñeca בובה  llorar לבכות 

Juegos de mesa משחקי שולחן  Oso de peluche דובי  nadar לשחות 

juguete צעצוע  Pala כף למשחק  Reír לצחוק 

Manzana תפוח  Pelota כדור  Volar לעוף 

Pájaro ציפור  Poliladron וגנבים שוטרים    

Regalos מתנות  Rastrillo מגרפה  El cuerpo הגוף 

Reglas  (משחק)חוקים  Subibaja נדנדה סוג ב'  El brazo זרוע 

Relación יחסים/קשר  Ta te ti איקס מיקס דריקס  El codo מרפק 

Rompecabezas פאזל  Tobogán מגלשה  El cuello צוואר 

Tesoro אוצר  Tren Eléctrico רכבת חשמלית  El dedo אצבע 

   Trompo סביבון  El estómago בטן 

Carácteres דמויות  Tutifruti ארץ עיר  El ojo עין 

bandido שודד  Yo-yo יויו  El pie רגל כף 

Bruja מכשפה     La boca פה 

Duende שדון   El circo הקרקס  La cabeza ראש 

Enanos גמד  Aro חישוק  La espalda גב 

Hada פיה  Camión משאית  La frente מצח 

Hermanastra אחות חורגת  Carpa אוהל  La mano יד 

Lobo feroz כזרזאב א  Circo קרקס  La nariz אף 

Niño ילד  Magia קסם  La oreja אוזן 

policía שוטר  Payaso ליצן  La pierna רגל 

Princesa נסיכה  Tambor תוף  La rodilla ברך 

Príncipe נסיך       
Reina מלכה       

Rey מלך       

 



 

 

Mi Barba 
(Gabi, Fofo, Miliqui, Miliquito) 

  

          
Mi barba tiene tres pelos 

tres pelos tiene mi barba 

Si no tuviera tres pelos 

pues no sería una barba. 

 
Mi ----- tiene tres pelos 

tres pelos tiene mi ----- 

Si no tuviera tres pelos 

pues no sería una -----. 

 

Mi ----- tiene tres ..... 

tres ..... tiene mi ----- 

Si no tuviera tres ...... 

pues no sería una -----. 

 

Mi ----- tiene **** ..... 

**** ..... tiene mi ----- 

Si no tuviera **** ...... 

pues no sería una -----. 

 

 


