יום הולדת שכל כולו תיאטרון  -לימי הולדת בר/בת מצווה או אירוע סוף שנה.
לפניכם דוגמא  -לקונספט/רעיון כולל ליום הולדת מכשפות
ניתן להתאים קונספט ימי הולדת  -בתאום אתנו במה צעירה לתיאטרון
)יום הולדת זה  -מותאם לכיתות ד'  -ה'  -ו' עד  40ילדים(
פורשים באולם הכניסה  /בסלון  /בחדר המרכזי
• תחפושות
• כובעים
• צעיפים
• אביזרים
• נעלים
פתיחה  -חימום ומשחקי אימפרוביזציה
)משחקי החימום והפתיחה מרחשים במעגל(
• משחק חימום  -במחיאות כפיים ותיפוף גוף
• משחק חימום  -בקול ובתנועה
• משחק הכירות השמות  -בקול ותנועה
• משחק משימות  -אני הופך את )?( יואב ל  (?) -צפרדע
המשחק מתבצע עם כדור בדולח במרכז המעגל ועם פתקים כתובים
מותאמים בכל פעם שהופכים את הילד /למעשה מעניקים לו משימה.
הילד מוזמן למרכז המעגל כדי לבצע את המשימה .לאחר ביצוע
המשימה הוא יישאר במרכז ויזמין ילד נוסף ויהפוך אותו /ויעניק לו גם
משימה .וכן הלאה
• ביגל ביגל  -משחק משימות חופשי ברוח הקונספט
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החלק המרכזי של האירוע/היום הולדת

• אימפרוביזציה  /יצירת הצגה קטנה ברוח הקונספט
מתחלקים ל  - 3 - 4 -קבוצות )תלוי במספר הילדים במסיבה(
שמים בתוך כובע מכשפה  -פתקים אשר בהם כתובות סיטואציות
המותאמות לגיל המשתתפים – כל קבוצה מגרילה פתק מתוך הכובע
בפתקים רשומות כותרות לאימפרוביזציות אשר בעקבותיהן ימציאו
הילדים סיפור והצגה.
 .1לכבוד יום הולדתה ה ,100 -של המכשפולה הדגולה ,שולה מהבולה,
החליטה המכשפולה ,לחשוף את כל הסודות והכשפים ולהעביר את ספר
הכישופים הגדול לתלמידותיה המכשפות הצעירות.
האם המכשפות הצעירות לומדות כישופים

 .2במסיבת יום הולדתה ה  10 -של המכשפה שולה מהבולה החליטו
חברותיה המכשפות ,לערוך לה מסיבת הפתעה ולהזמין לכבודה מופע
של קרקס נודד.

 .3על פסגת ההר נערך מפגש פסגה ,ובליל ירח מלא לקולו של הזאב
המיילל ,רקדו המכשפות וקללו ורקחו כישוף איום ונורא ,אוי ואבוי מה
שם קרה?

 .4באמצע החופש הגדול ,כשכבר היינו ועשינו וראינו כמעט את הכל,
החליטו הילדים לצאת להרפתקה ,הם לא תיארו לעצמם שבאמצע היער
יפגשו במכשפה...
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 .5בעקבות המפה האבודה ,יצאו הילדים להרפתקה .כאשר הגיעו סוף סוף
לפתח המערה נכנסו לתוכה ולמרות שהייתה חשוכה הם גילו את
המטמון .הם לא תיארו לעצמם שהמטמון שייך למכשפה האיומה...
ששמה חה! חה! חה!
 .6מזל טוב  -במשפחת המכשפות נולדה תינוקת מכשפה! אבל ...אבוי
התינוקת נולדה טובת לב .כולם במשפחה מאוד מבוהלים! אפילו אבלים!
כיצד קרה הדבר? דבר כל כך מוזר! צרה צרורה! מכשפה טובת לב דבר
כזה עוד לא קרה! מה יעשו? כיצד יתמודדו?

 .7לנסיכה יש יום הולדת! אבא מלך ואמא מלכה עורכים לה מסיבה גדולה
בארמון ,הם הזמינו את כל תושבי הממלכה .רק את מכשפולה לא
הזמינו והיא נעלבה עד עמקי נשמתה וכעסה! כעסה! כעסה! ולכן הגיעה
לארמון בהפתעה...

 .8בבית הספר הדגול למכשפים ומכשפות! באמצע שיעור מעבדה ,מנסה
המורה לכישופים מכוערים ,ללמד את התלמידים והתלמידות את כל
הקסמים והסודות .אבל ...כל הכישופים המגעילים פשוט מתבלבלים!

 .9הם לא ידעו וגם לא הבינו מה קרה ...המכשפה האכזרית כישפה את כל
החבורה! הילדים האבודים הלכו לאיבוד ...איפה זה איבוד? וכיצד יחזרו
משם? אמא ואבא מחכים שיחזרו מן הסתם...

 .10הסיפור האמיתי על ניצחונם של עמי ותמי  -כיצד הגיעו עמי ותמי לביתה
של המכשפה וכיצד ברחו וגם ראיון חושפני במיוחד עם המכשפה לאחר שדחפו
אותה לתוך הכלוב.
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פתקים  -למשחק משימות  -אני הופך את )?( יואב ל  (?) -צפרדע
 .1לציפור מבולבלת.
 .2לג'וק מבוהל.
 .3לשעון קוקייה.
 .4לתינוק שצוחק בלי הפסקה.
 .5לתינוק שבוכה בלי הפסקה.
 .6לזקן עצבני מאוד.
 .7לצ'יף אינדיאני רשע.
 .8לארטיק נמס.
 .9לענן של גשם.
 .10לקפיץ מקולקל.
 .11לגמד פטפטן.
 .12לענק טמבל.
 .13לרעשן מצחיק.
 .14למשרוקית היסטרית.
 .15לאש מתפרצת.
 .16לצפרדע שפעם היה נסיך.
 .17לחתול שרוצה רק לישון.
 .18לכלבלב חנפן.
 .19לכבאי שנגמרו לו המים.
 .20לטבח פיצה רעב.
 .21לדחליל מדבר.
 .22לאוטו אמבולנס שנתקע בפקקים.
 .23למערבולת בים.
 .24לדג שקפץ מאקווריום.
 .25למנגינה יפה ונעימה.
 .26למערכת תופים.
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 .27לחצוצרה ביישנית.
 .28לסביבון חנוכה עם אורות.
 .29לכדור קופצני.
 .30לזיקוקים צבעוניים.
 .31ליתוש עוקצני.
 .32לבת הים שהגיע לחוף.
 .33לפרצוף משוגע.
 .34לקשת בענן.
 .35למכונית מרוץ שלא מצליחה להתניע.
 .36לדולפין מקפץ.
 .37לפיה שעפה ברוורס.
 .38לגיבור סופר על שלא מצליח.
 .39לפרח טורף.
 .40לילד שלא מצליח לצאת ממבוך.
 .41לילד שנתקע בקירות.
 .42לאריה פחדן.
 .43לתרנגול שנובח.
 .44לציפור ששואגת.
 .45לדג מדבר בלי הפסקה.
 .46לנמר שמצייץ.
 .47לכלב מילל.
 .48לחתול מקרקר.
 .49לחתול תעלול.
 .50לסופת ברקים ורעמים.
 .51לליצן שלא מצחיק.
 .52לפרח נובל.
 .53לפרצופים שמשתנים כל שנייה.
 .54לילד שתופס זבובים.
 .55לרקדן שמחליק כל הזמן.
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