
  הסיפור הפעיל
  מתודה

  
  

הקשבה לסיפור המסופר היטב יכולה להפו� לחוויה מעשירה שמחברת את השומע להתרחשות 
  . וע� יצירות נוספותאית� היפגש חזור לומעוררת רצו� לולגיבורי� 

  
המספר .  המאזי� הופ� שות� פעיל לסיפור המעשה" הסיפור הפעיל"י� במתודת שכאשר משתמ

ה� נקראי� לעשות פעולות שונות . להיות שותפי� פעילי� בהתרחשויותמזמי� את המאזיני� 
  .שמקרבות אות� אל הגיבור ומקדמות את העלילה

  
  . מעורר סקרנות ומשאיר את המשתתפי� ביתר קשב וריכוז, הסיפור הפעיל מעודד הקשבה

 הדבר מעורר בה� את האחריות, כאשר משלבי� את המאזיני� בסיפור ומעניקי� לה� תפקיד
  .להישאר ערניי� ומוכני� לתפקיד שהוטל עליה�

  
  :לדוגמה. קיימות דרכי� רבות להפו� סיפור קיי� לסיפור פעיל

המשתת� ירי� את . לתת לכל משתת� להיות דמות בסיפור באמצעות תמונה או חפ  סמלי -
 .ישמיע קול או יאמר משפט בש� הדמות, או החפ  במקומות המתאימי�, התמונה

במקו� " שלו"כל משתת� מציג את התמונה . הסיפור בי� המשתתפי� לחלק את תמונות -
 . המתאי�

 .לעצור את הסיפור בחלקי� נבחרי� ולבקש מהמשתתפי� לנחש את המש� ההתרחשות -

 .להזמי� את המשתתפי� לבצע משימות הקשורות לגיבור הסיפור או להתרחשויות בו -

 .מאזיני� ה� ג� השחקני�להמחיז סיפור או להשתמש בטכניקת תיאטרו� בובות בו ה -

 .להתחיל סיפור ולהזמי� את המאזיני� להוביל את המש� העלילה -

 . יצירה בהשראת סיפור -

  
או להפו� אותו , נית� להשתמש בסיפור כפי שהוא מובא כא�" ליל הסדר של אביחי"בפעילות הבאה 

רות למהל� תו� שה� מבצעי� משימות  הקשו, הילדי� ייקחו חלק פעיל בסיפור המעשה. להצגה
  . הסיפור ושזורות בתוכו זו אחר זו

  
  

  :חשוב לדעת

  

 .יש להתאי� את רמת הפעילות לרמת הסיפור בהתא� לגיל המשתתפי� •

להבי� הרעיונות והמסרי� , לקרוא את הסיפור פע� או פעמיי�: יש להתכונ� לקראת הפעילות •
 .ולהכיר את המשימות הנלוות

ככל שהמספר יאהב יותר "...  .שחווי� המאזיני�לדעת כי למספר תפקיד משמעותי בחוויה  •
בוודאי יספר ברגש שיגע ג� בלב ... כ� יהיה מסוגל לספרו בצורה יפה יותר, את הסיפור

לחיות  עמו עד אשר הסיפור נהפ� להיות חלק , המספר צרי� לחיות את הסיפור... שומעיו
  ".ממנו

 "אי� לספר סיפור"טיפי� נוספי� אפשר למצוא בפעילות 

 

  : פעילויות נוספות באתר העושות שימוש במתודת הסיפור הפעיל •

  שלווה בחווה  -

  שלושה פרפרי� -

  אפשר להשאיר הודעה  -

  השפה המיוחדת של אורי  -

 מחלת הגעגועי� של סולי -
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