
 

 

 בית ספרעבודה עם "גינת הקסם" 
 

 : ותהמטר
 בהצלחות. רקביסוס חוויתי של תחושת ערך אשר אינה מותנת  -
  בכיתה.חיזוק תחושת הנראות האישית  -
 לאחר.פיתוח ראיית הטוב באחר ובכך פיתוח הסובלנות  -
 הערה חשובה: בפעילות זאת קיימת חשיבות לשילוב בין התמונה, הדיבור המכוון שלנו ביום יום ויצירת החוויה. -

 
 הפעילות:

 .היום נדבר על זרעים מיוחדיםוציון כי איך צמחים גדלים?  סוגי צמחים מכירים? שיחה קצרה עם הילדים על אלו
 .שיש בכל אחד ואחת זרעי קסם

 .זרעים שקיימים בכל אחד ואחת ויכולים לשמש ככוחות לחיבור למי שאנחנו
 **מקריאים את ההקדמה של הסיפור "שלום קוראים לי אור" ואת הסיפור "גינת הקסם**.

 
 מדברים עם הילדים שהזרעים של התכונות הם תמיד מי שאנחנו. 

 נות אותנו. אלו איכויות שמאפיי
 בכולם יש אהבה.

 ובכל ילד וילדה יש עוד כמה זרעי תכונות שאפשר להרגיש אותם בקלות ממש חזק.  
 .תמידהטוב שיש בנו האלו שהם בעצם  "זרעים"ושהקסם ב

   ."הזרעים" והקסם קורה כשאנחנו מרגישים את
 שהוא מרגיש שהיא שלו. ת הקסם"גינ"יצייר את ואחת כל אחד 

 ועוזרת לנו להיות אנחנו כאשר מרגישים אותה.גדלה הגינה 
 הרשימה לא סגורה אם נגלה איכות נוספת שהיא ממש אנחנו נוסיף אותה.

 תראו עוד איכויות מאפיינות אצל הילדים. תציעו להם להוסיפן לגינה.הערה: אם במהלך השנה 
 

 אופן הציור:
 והילדים בוחרים. גוזרים. צובעים. –ורפת ראו דוגמא מצ –לילדים סמלי איכויות מוכנים ניתן לתת  

 ניתן ליצור עם הילדים סמלים לאיכויות שחושבים עליהן ביחד.
 ניתן לתת לילדים לצייר את גינות הקסם שלהם באופן עצמאי . - שכותבים םעם ילדי

 תכינו לפני הפעילות גינת קסם לעצמכם על מנת לחוות את החוויה הרגשית שזה יוצר(. –)המלצה אישית
 :דוגמה לגינת קסם וסמלים שילדים יצרו לבד

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 וגמא ממחברות קסמים שבלבר לדקישו
     shebalev.com/blank-https://www.ksamim כיתה ב'

https://www.ksamim-shebalev.com/blank


 

 

 דוגמא ליצירת גינות קסם עם סמלי איכויות מוכנים )הקבצים מצורפים בנפרד(: 

 



 

 

 
 

 תחושת נראות, מחזק סובלנות והבנה שבכולם יש טוב.מומלץ לתלות את כל גינות הקסם על קיר אחד. הקיר מגדיל 
 ויוצר חיבור ויזואלי לתחושת ערך.

 

 אופן עבודה עם "גינת הקסם" ביום יום:
 להם להתחבר למי שהם באמת. ל"גינת הקסם". זכירלה /מתייאש ניתןנחלש /הילדאנחנו רואים שכאשר 

 . "ה/אתת מי /אני רואה אותך. אני יודעזה קוד שאומר לילדים: "
 

 (.3ניתן לקשור זאת לדרישה לשינוי התנהגות )שיעור 
 תזכור/י להתחבר גינת הקסם ולשנות התנהגות. 

 רואה אותך . סומכת עליך.
 כל הכבוד ששינית התנהגות.

 

 הצלחה!!ב

 מוזמנות להתייעץ. לשתף.

 תמונות וחוויות!!ולא לשכוח לשלוח לי 
 

 יעל וינר


