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חמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יום

יום -מכירים את החברים

יום של :פתיחת קייטנה

גיבוש והכנת ,היכרות

כי לפני שיוצאים .תפאורה

למסע בודקים שכולנו כבר 

.כאן

 בון  -מכירים את כוכבי ובון

מכירים את גיבורי 

מדברים על ,הסיפור

קוסמים ועל 

ומתחילים במופע ,קסמים

.הקסום

    גלגלים וטבעות קסומות 

טבעות הקסם המתגלגלות 

לוקחות אותנו אל יום של 

גלגלים ושל עבודות בסימן 

.עגול

        קסמים של בעלי חיים

האם גם בעלי חיים יכולים 

האם גם ?להיות קוסמים

הם יכולים לבלבל 

יום של בעלי ?ולהפתיע

.חיים מיוחדים
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חמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםיום ראשון

- משחקי קלפים

הם ,לב ויהלום,תלתן,עלה

או אולי ? שמות של פרחים

יום של ?של בעלי חיים

קסמים ,משחקי קלפים

.בקלפים וסיפורים קסומים

האם זה כך או  ? כך או כך

האם מה שרואים ? כך

מכאן זה גם מה שרואים 

יום של תעתועי ? משם

.ראייה ואשליות אופטיות

בובות - בובות קסומות

בובות שרות ,מדברות

כיצד הן עושות ... ורוקדות

נכין ?האם הן קוסמות?זאת

ביחד בובות וננסה להכניס 

.לתוכן את הקסם

-במרחבי השמיים הקסומים

 מערכת השמש וסביבה 

אור גדול לעולם .כוכבים

נסתובב קצת בין .מפיצים

נכיר את ,שמיים לארץ

מקור האור הגדול ביותר 

.בעולם וניגע באבק כוכבים

-קסם של אור ושל חושך

באור גדול רואים את 

ובחושך מוחלט הכל ,הכל

אך מה קורה באזור ,נעלם

באזור שבין ?האפור

יום מוצלל ? החושך לאור

.ומיוחד
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חמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםיום ראשון

-אברא קדברא הוקוס פוקוס

קוסם מוכשר יכול להפוך 

קטן ,ריק למלא:את הכול

ביום שבו נהפוך ,לגדול

נבדוק מחדש למה ,ונתהפך

הכוונה בהפוך ומה זאת 

.אומרת ישר

ומיהו -פיות וגיבורי על

והיכן נוכל ?בעצם גיבור

נטייל עם ?לפגוש בפיה

הילדים בעולם של כוחות 

נגלה מהו הכח ,ושל קסם

.הכי חשוב באמת

כשהמים -קסם של מים

כשהמים .הכל צומח,משקים

יום של .לכולנו חיים,מרווים

.מים קסומים וניסויים במים

לכל קוסם -כדורים קסומים

כדורים .יש כדורים במזוודה

הם מקור לשמחה 

ביום של כדורים .והנאה

נקפוץ ,קסומים

יום .נגלגל ונמסור,ונקפיץ

.מהיר ומתכדרר

ומהן -בטבע הקסום

האם תופעה ?תופעות טבע

-היא משהו שרואים ביום 

ביום במרחבי הטבע ?יום

נכיר כמה מתופעות הטבע 

הקסומות והמעניינות 

.בעולם
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חמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםיום ראשון

ואם -משאלות וחלומות

קוסם ,היינו פוגשים בפיה

מה היינו ...או בכובב שנופל

יום של משאלות ? מבקשים

.קסומות

ביום -מעופפים בשמים

נכיר קצת ,מרחף ומעופף

את ,את קסם התעופה

ההבדל בין דאייה 

ונשמע מי זה ,לצניחה

שהצליח לעוף על גבי 

.שטיח קסמים

ההרים -הרים קסומים

נראים ,המקיפים אותנו

אבל ,כולם גבוהים ותלולים

באמת שהם לא כולם 

יום של הרים .דומים

, בוערים,מושלגים,גבוהים

.ומחליפי צבעים

ביום של -בקסם האויר

נחשף אל ,נשימות עמוקות

אחד מאיתני הטבע 

יום שבו נעשה .המופלאים

ונשאף ,הרבה הרבה רוח

.אויר צח

ביום של -קסמים של מלכים

נבקר ,מלוכה ומלכים

נכיר ,בממלכות קסומות

נחבוש את ,מלכים ומלכות

הכתר ונחשוב על דברים 

.מלכותיים
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רביעי יוםשלישי יוםשני יוםיום ראשון

איך היה נראה -יום צבעוני

כמה ?העולם ללא צבעים

ביום ?צבעים אנחנו מכירים

נתנסה ,צבעוני במיוחד

בערבובי צבעים ובעבודות 

צבע

מי -במעמקי הים הקסומים

האם אלו ?חי במצולות הים

כיצד הם מצליחים ?דגים

מי מדליק ?לראות בחושך

יום ?להם את האור בלילה

מרהיב במצולות הים 

.הקסומים

האם נוכל -קוסמים צעירים

גם אנחנו להיות קוסמים 

מה צריך ללמוד ?ליום אחד

יום ?בשביל להיות קוסם

של קוסמים צעירים בארץ 

.עוץ

-מסיבת סיום הקייטנה

בון את -נחגוג עם כוכבי ובון

סיום המופע ונסגור איתם 

את המזוודה הקסומה עד 

.לשנה הבאה
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