
"צעיריםקוסמים"
'ד-'תכנית שנתית לכיתות א

נלמדת מזה שנים התכנית
בהצלחה רבה במסגרת פעילות 

"אופקים חדשים"חברת 



התכניתרציונל 

בו ילמדו לבצע , חשיפת התלמידים לעולם הקסמים

ולהציג אותם , בעצמם קסמים מקצועיים ומאתגרים

(.  הורים, מורים, תלמידים)בפני קהל 

ילמדו התלמידים לתת ולקבל , מהתכניתכחלק 

על הסיפור שהתלווה  , משוב בונה על ביצוע הקסם

.לקסם ועל ההופעה בכללותה

.נארגן גם מופעי קסמים, במהלך השנה



מטרות

,  סיפור סיפורים, יכולת העברת מסרים:פיתוח תקשורת בין אישית•

.שימוש בהומור ועוד, שימוש בגוף ובקול

.קבלת כלים מעולם התיאטרון ועוד, טכניקות העברת מסרים, עמידה מול קהל: פיתוח וחיזוק הבטחון העצמי•

.המצאת סיפורים ועוד:המצאתיתפיתוח חשיבה •

.הפקת לקחים ממשוב ועוד, מתן וקבלת משוב בונה:פיתוח חשיבה ביקורתית•

.ויסות כוח ועוד, תיאום בין שתי הידיים, קשר עין יד:חיזוק מוטוריקה•

.הקשבה ועוד, נחישות, התמדה:ביסוס ערכים•



?התכניתלמי מיועדת 

.  'ד-'מיועדת לתלמידי כיתות אקוסמים צעירים •

הנדרשות מותאמים לגיל  התכנים והמיומנויות 

.התלמידים

היא תכנית המשך המיועדת  קוסמים מתקדמים •

אשר ממשיכים ללמוד את ', ד-'לתלמידי כיתות ב

הקסמים מורכבים יותר ודורשים  . שנה נוספתהתכנית

.המיומנויותרמה גבוהה יותר של 



?בתכניתאז מה לומדים 

קסמים
יצירתיות

עמידה מול קהל

מתן וקבלת משוב

המצאת סיפורים
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?בתכניתאז מה לומדים 

.ומתנסים בהצגתומתאמנים על הקסם , חדש בכל שיעורקסם לומדים 

! ממציאים סיפור חדש ומרתק לכל קסם

.בהופעה מול קהל ולומדים על טכניקות העברת מסריםמתנסים 

.לומדים לתת ולקבל משוב להופעות הקסמים
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:שבועת הקוסמים

!הקסמיםסודות אישית לשמור על אשר מהווה התחייבות , את שבועת הקוסמיםהתלמידים נשבעים 

:נוסח השבועה

!ת/לקוסמה כי ברצוני להפוך /אני מצהיר

אשמור בסודיות את כל הסודות כי ת/מתחייבאני , על כן

.אשר יועברו אלי, ביותרהעתיקים והשמורים 

.  אפילו לא להוריי, לא אגלה את סודות הקסמים לאף אחד

!ת לשמור על תיק הקסמים שאקבל מכל משמר/אני מתחייב

.  על מנת לבצע את הקסמים באופן הטוב ביותר, להתאמן ולהתאמן על כל קסם, ה להתאמן/אני מבטיח

.ה להיות נאמן למסורת העתיקה והשמורה של אגודת הקוסמים/אני מבטיח

!ת/אני נשבע



י תלמידים נבחרים ומתן משוב בונה"ע( שנלמדו עד כה)הצגת קסמים 

ה/המדריכי "הצגת נושא השיעור וביצוע קסם חדש ע

!  לימוד הקסם חדש

חלוקת עזרים לקסם החדש

אימון על הקסם החדש

...  הבאחשיפת תלמידי הכיתה לקסם אותו נלמד בשיעור 

מבנה המפגשים



שילוב מופעי התלמידים במהלך השנה

:מופעי קסמיםשלושהנקיים השנה במהלך 

סמוך לחג החנוכה: 1מופע 

.  ס"בפני חצי כיתת קוסמים או כיתה אחרת מביה, הכיתתיבמרחב מופע 

סמוך לחג הפורים: 2מופע 

.  ס"בשבוע פעילויות פורים בביהס "בביההקמת דוכן או יותר של קסמים בהפסקות הפעילות 

סמוך לחג השבועות: 3מופע 

.סיום שנה בפני ההוריםמופע 

.  מול קהל גדול יותר מהמופעים הקודמים, על במה, המופע מתקיים בפורום רחב


