
 

 
      

 

 

 
 כח המלכות – 2מערך שיעור 

  פתיח .1

 מומלץ לקרוא ולספר במילותייך – סיפור הכובע של מריה 
אם הכובע לא היה לראשה, אז מה גרם לכל השינוי הזה להתרחב ביומה של דיון: 

 מריה? 

 . הצפה2

ולהשיב עליה. עוד ילד, המורה מזמינה ילד להקריא את אחת הכרטיסיות  – כרטיסיות
 כרטיסיות. 6ילדים ,  6משיב על עוד כרטיסיה. סה"כ 

 לא לתקן את הילדים. לתת להם להשיב בספונטניות.

 ה אומרת לחברה אחרת לא להיות חברה שלי. שמעתי שחבר .1
 איך אני מגיב?

 ראיתי את חבריי הטובים משחקים אך לא משתפים אותי במשחק.  .2
 איך אני מגיב?

 אני מקריא מהספר בכיתה, ואני שומע שילדים צוחקים על הקריאה שלי.  .3
 איך אני מגיב?

 עברתי בחצר לתומי וכדור פגע בי תוך כדי משחק של ילדים.  .4
 איך אני מגיב?

 בהפסקה חבר דיבר אלי לא יפה ופגע בי מילולית.  .5
 איך אני מגיב?

 לכל החברים שלי יש את הדבר הזה שאני כל כך רוצה ולי עדיין אין. .6

 איך אני מגיב?

 . כח המלכות3

המורה מקשיבה, אחרי שכולם ענו על  ***הילדים מגיבים את התגובות הרגילות שלהם,
השאלות  הכרטיסיות, המורה מניחה מספר כתרים על השולחן, ומזמינה את מי שענה על

לשים כתר להסתובב בכיתה עם הכתר, לעשות כמה סיבובים, להרגיש איך זה מרגיש 
שניות של הילדים עם  30להיות מלך, האם זה משנה לו את התחושה בגוף? ואחרי 

הם מתבקשים שוב להקריא בקול את השאלה שהיתה אצלהם, ולהשיב הכתרים, 
לתת להם להשיב ולבחון האם התשובה שונה.. אם .  עליה עכשיו כשהתר לראשם

 בזמן שהילדים משיבים המורה . .צריך להתאמן על הכתר..שונה, זה בסדר!  התשובה לא
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המלכות אתה לא מחכה  נכון, ברגע שיש לך את כח  הסברים:חיזוקים ומשלבת נותנת 
 פשוט בא ומשתתף.שיקראו לך, אתה 

כח המלכות מעניק לך אחריות, גם על ההתנהגות שלך, אבל גם על המחשבות והרגשות 
 שלך. שאת מפעילה את כח המלכות את בוחרת אם להעלב או לא. 

המורה יכולה להוסיף: כח המלכות נותן לך את הכח להיות אחראי אחראית על עצמך ועל 
תגובה  – לימוד לקיחת האחריותהמשמעות בשיעור זה הוא   מרחב האישי שלך.ה

 המחשבות שלנו הם באחריותינו. ופרשנות גם הם באחריותינו.

  ההפעל.5

: ישיבה נינוחה. על השלחן או ראש על השלחן. עצימת עיניים והפעלת הנחייה מדיטטיבית
 הכח תוך כדי מוזיקת הללויה.

 אחרי ההנחייה לתת להם כמה שניות לחזור לעצמם, להרגיש את הכתר... שקט

 עושה לנו?  כח המלכותאז מה בעצם 

. רואים אותי. אוהבים אותי. נמשכים להיות בסביבתי.  חוסן, ביטחון עצמי, זקיפות קומה
 . כח המלכות מעניק לנו אחריות על עצמינו.מלכות=אחריות

  סיבוב קל עם הראשעיגון בגוף:  .6
אתם תראו איך כל ההליכה שלכם  בכל פעם כאשר אתם  תפעילו את הכתר המורה:

 שתילה עתידית(למורה: זוהי )*משתנה. וכל היחס של הסביבה ישתנה גם.. 

: סיבובים בראש ישר יסייעו לכם להזדקף ולהרגיש מלכות ואחריות.  חיות להפעלההנ
 להנחות אותם להפעיל עכשיו על מנת שידעו פעיל אותו באופן עצמאי אחר כך בבית. 

בכל המקרים האלה שמעליבים אותנו, שאנחנו מרגישים לא רצויים, מתי תשתמשו בזה? 
. בואו נראה מה יקרה לנו.... מה נפעיל כלי חדש. כתר.  שמפעיל את כח המלכותוכו... 

 יקרה להרגשה שלנו.... 

אי אפשר לקנות את הקלפים האלה בשום מקום, הסבר,   חלוקת קלף הכח לכל ילד:. 7
הם הילדים הראשונים בארץ שלומדים את התוכנית להדגיש עד כמה הם ברי מזל. 

גלו עוד ועוד . בכל שיעור הם יהמיוחדת הזאת ולומדים להפעיל את כל הכוחות הללו
 כוחות בם ויקבלו עוד ועוד קלפים שיזכירו להם את הכוחות שלהם

כמו שכח ההגנה   ., תוך כדי חלוקת הקלפיםמירה על הציוד*לחבר את האחריות לש
 התפקיד שלו לעטוף ולשמור עלינו, כח המלכות הוא האחריות שלי על הגוף שלי.



 

 
      

 

 

 

 
 עזרים לשיעור זה:

 להדפסה –קלפי שאלות  .1
 כתרים 6 .2
 קלף הכח+ להפעלה –מוזיקה  .3

 

 

  פעלהה –כוח המלכות 

 שבו לכם בנינוחות...

 עצמו עיניים....

 קחו נשימות קלות....

 הכניסו אויר דרך האף....

 והוציאו דרך הפה...

 )לאט לאט...(

 שוב הכניסו אויר דרך האף...

 והוציאו דרך הפה...
 שלוש פעמים(למורה: )

 מרכז הראש...קחו נשימה אל 

 בדיוק היכן שמונח הכתר

 התחברו אליו...

 נשמו והרגישו איך חמצן ממלא את ראשכם...

 עכשיו... בתנועה סיבובית קלה עם הראש,

 תרגישו איך המחשבות משתתקות

 הראש שלנו מתנקה...



 

 
      

 

 

 

 המשיכו כל הזמן לנשום,

 הכניסו אויר דרך האף

 ונשפו אותו החוצה, דרך הפה.

 
 עוד יותר חזק עצמו עיניים

 וראו איך נצנצים זהובים ממלאים את ראשכם בכל טוב...

 . להצהיר(לא לשאול. להגידלמורה:)יש ילדים שממש מרגישים את הפעימה בראש 

 שמטעינים אותנו בבטחון עצמי. זרמים

 ,הזרמים או הצמרמורותאל תדאגו, גם מי שלא מרגיש את 

 זה עובד באותה מידה.

 בסיבוב קטןסובבו את הראש 

 והרגישו או דמיינו איך הכתר מונח על ראשכם.

 
 מרגישים איך הגב מזדקף מעצמו?

 כל המרחב האישי שלכם נמלא בפצפוצי זוהר יפיפיים.

 אתם נמלאים בתחושת אחריות...

 נזכרים שאתם ורק אתם

 מה שקורהאחראיים על 

 מאחריות על התחושות שלכם.

 דרך הרגשות שלכם

 הפעולות שלכם.וכמובן על 

 

 תכם התרגשות ועוצמהממלאים אאור פצפוצי ה



 

 
      

 

 

 

 מלכים ומלכותאתם מזכירים לכם כי 

 החיים שלכם!מובילים את אתם 

 ככל שתרבו להשתמש בכתר

 ות שלכם יגדל,ככך כוח המל

 ואתם תהיו יותר ויותר חסונים ובטוחים בעצמכם.

 בכל פעם שתסובבו את ראשכם במטרה להפעיל את הכתר

 אתם תזכרו שאתם מלכים

  וסביבתכם תנהג בכם כמלכים.

 .הללויה

 

 וגמאותד ?מתי ואיך מפעילים

 סיבוב מעגלי בראשי מטעין את גופי בפצפוצי אנרגיה זוהרים וביטחון עצמי. הללויה.

אשר אנחנו מרגישים לבד, רואים את חברינו משחקים ולא משתפים אותנו במשחק, כ. 1
מטעין אותנו בפצפוצי אנרגיה זוהרים, שהכתר לראשינו אנחנו פשוט סיבוב קל בראשינו 

 מצטרפים בנינוחות ובביטחון למשחק.

כאשר אנחנו רוצים בטחון כדי לדבר מול הכיתה כולה, או להשיב למורה על שאלתה, . 2
 סיבוב קל בראשנו מטעין את גופינו בביטחון עצמי וזקיפות קומה.

כאשר אנו יודעים שיש מבחן ואנו חוששים לקראתו, נחבוש "כתר" על הראש וניגש . 3
 למבחן ללא פחד וחרדה, נדע שאנחנו מסוגלים ויכולים לעבור אותו בהצלחה.


