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"קוסמים צעירים":
רציונל ונושאי התכנית

רציונלל
עבור כולנו ,ילדים ומבוגרים ,המילה "קסם" לכשעצמה היא שער לעולם מופלא ומלא מסתורין.
קוסם הוא ,בעצם ,תיאטרון של איש אחד ,בו הוא עומד מול קהל ,מספר סיפור ,משחק ,מספר בדיחה,
אחראי לתפאורה ועוד.
תכנית "קוסמים צעירים" חושפת את התלמידים לעולם הקסמים ,והם לומדים לבצע בעצמם קסמים
מקצועיים ומאתגרים ,ולהציג אותם בפני קהל (תלמידים ,מורים ,הורים).
התלמידים ילמדו מדי מפגש קסם אחד או מספר קסמים ,במהלכו חלק מהם יופיעו בפני הכיתה ויקבלו
משוב בו נה על ביצוע הקסם ,על הסיפור שהתלווה לקסם ועל ההופעה בכללותה.
במהלך השנה ,נארגן גם מופעי קסמים.
מטרותל


פיתוח תקשורת בין אישית :עמידה מול קהל ,סיפור סיפורים ,שימוש בגוף ובקול ,שימוש בהומור ועוד;



פיתוח חשיבה המצאתית :מציאת פתרונות ייחודיים לבעיות ,המצאת סיפורים ועוד;



פיתוח חשיבה ביקורתית :מתן משוב בונה ,הפקת לקחים ממשוב ,יישום כללי המשוב בחיים ועוד;



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



ביסוס ערכים :התמדה ,נחישות ,הקשבה ועוד.

מבנה התכניתל
תכנית שנתית
שכבות גילל
כיתות א' -ד'
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נושאי לימודל


במת הקסמים:
מהו קסם? מיהו הקוסם? מיהו הקהל שלו? כיצד נוצר הקשר ביניהם?



משוב בונה:



מהו משוב בונה? איך נותנים משוב לחבר? מה מפיקים ממשוב? איך משתמשים במשוב גם בחיי
היומיום?



סיפור סיפורים:
המצאת סיפורים שיהפכו את הקסמים למרתקים ומשעשעים יותר!

אופי הפעילותל


התלמידים ילמדו מדי מפגש קסם אחד או מספר קסמים.



במהלך המפגש ,חלק מהתלמידים יופיעו בפני הכיתה ויקבלו משוב בונה על ביצוע הקסם ,על הסיפור
שהתלווה לקסם ועל ההופעה בכללותה.



במהלך השנה נארגן מופעי קסמים בהם התלמידים יופיעו בפני קהל מגוון (תלמידים ,מורים ,הורים),
תוך שימוש באביזרי במה ותפאורה מתאימים.

הדגשיםל


קוסמים צעירים היא תכנית המיועדת לשכבות א'-ב' ,המלמדת גם אותיות ומספרים ,חשבון וקריאה
לצד תכני הקסמים והמיומנויות השונות הנדרשות לביצועם.



קוסמים מתקדמים היא תכנית המשך המיועדת לכיתות ג'-ד' ,בה הקסמים מורכבים יותר ודורשים
רמה גבוהה יותר של המיומנויות הנדרשות לביצועם.
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