Activity Title: Israli story time - Magic hat כּוֹבַע ְק ָסמִים
For what ages: k-2nd
How long : 30 minutes activity
Goal: the kids will learn an Israeli children book. It talks about dreams
and imagination. Don’t forget to dream and have hope this days!
Activity Name

Details

Reading the book

The lyrics both English and Hebrew attached below.
*there is also an online version in Hebrew if you are interested.
The kids can hear it and see the pictures in hebrew and than
you can read it to them in English.
https://www.youtube.com/watch?v=jnD5gy6_yIc

Origami hat

1) Make the hat with the kids
2) They can decorate it and add to it their own touch :)

How Long? Equipment
15 minutes

The book

15 minutes

Paper
Markers
Stickers (if
you want)

Kova Ksamim |  כובע קסמיםMagic Hat
 כל הימים, כל הימיםAll through the days, all through the days,
. חולמת אני על כובע קסמיםI dream of a magic hat.
, מקושט נוצה, כובע קטןA small hat, adorned with a feather,
. העושה כל מה שאני רוצהWhich does whatever I desire.

: למשל, אחבוש אותו ואומרFor instance, I shall wear it and say:
"! עשה שאני אגדל," "כובעHat, make me bigger!"
, והנה מיד הנני עולהAnd there I go, upwards,
, וגופי מתמתח ואני גדולהAnd my body stretches and I am all big,
; ואין כמוני בכל העולםAnd there is none like me in the whole world;
. כי אני גדולה וגבוהה מכולםFor I am bigger and taller than all.
, והכול מסתכלים ביראה וכבודAnd they all look upon me in awe,
. כי הרי אני גדולה עד מאודFor I am very big.

: ואמא בערב כבר לא תאמרAnd at eve, mother will no longer say:
"! כבר מאוחר," "לכי לישוןGo to bed, it's late!"
: ואבא לא עוד יגער במיליםAnd father will no longer berate with the words:
"!" "אל תתערבי בשיחת הגדוליםStay out of adult conversations!"
, וכשאדבר יקשיבו כולםAnd when I speak, everyone will listen,
. כי אני הגדולה בכל העולםFor I am the biggest in the whole world.

:הנה בליבי בקשה שנייה
Here in my heart, is a second request:"Hat,

"! הייה לאונייה, "כובעbecome a ship!"
 מיד הוא קופץ מראשי ליםRight away, it jumps from my head into the sea
, ואני מפליגה בו בכל העולםAnd I sail upon in throughout the world,
, לארץ זרה, לאיים רחוקיםTo far off islands, to a foreign land
, נוסעת הלוך ובחזרהGoing there and back,
, ורואה ערים והרבה אנשיםAnd see cities and lots of people,
, פרסים והודים וכושיםPersians and Indians and black folk,
, ואיש לא ידע, ואיש לא יביןAnd no one would realize, and no one would know,
. כי נוסעת בים ילדה לבדהThat a little girl is traveling alone at sea.

, ואם יהיה לי בים עצובAnd if I'd get sad at sea,
"! הביתה שוב, "כובע: אומר לוI shall tell it: "Hat, return home!"
 ומכל המדינות. ואבוא לביתיAnd I shall come to my home. And from all the
countries
.לכל חבריי אביא מתנות
I shall bring gifts to my friends.
ומסביבי ישבו חברים
And all around me, my friends would sit
,ואני אספר להם סיפורים
And I will tell them stories,
:ואיש לא יעז להגיד לי עכשיו
And no one will dare to tell me now:
"!"שוב היא בודה סיפורי כזב
"She's making up stories again!"

