
 

  סיפור מקושר
  

ואני מקבל בקשות רבות לפעילות לתחילת שנה.  אנו נמצאים כעת בתחילת שנה  משפטי פתיחה:
  אז הנה לכם. 

   סיפור מקושר: שם המשחק

    דקות לכל משתתף.  2כ : אורך

ובסוף הסיפור מישהו אחר מהמשתתפים צריך  על עצמו אחד המשתתפים מספר סיפור:  הסבר כללי
ו ולהמשיך, עד שכל אחד מהקבוצה סיפר לם, שקשור לסיפור שך הסיפור הקודשהו מתולמצא מ

  משהו על עצמו. 

  . )כי זה יכול לעייף 20 . (עדיף  עד25מקסימום לקבוצה  4: מינימום  מספר משתתפים

  

  אין. חומרים נדרשים:

  

  עדיף לשבת במעגל. אך אפשרי גם בישיבת כיתה.:  יקום מומלץ לפעילותמ

  הסבר מפורט בשלבים:

ו הולכים לספר סיפורים משותפים"! הוא יבקש נחלכולם אנ המנחה אומר "שלום . 1

(אפשרי עם שיטת המקל מהמשתתפים לשבת, ולהיות תמיד בשקט כשמישהו אחר מדבר . 

 .)לדבר יכולהדיבור המדבר, שרק מי שמחזיק מקל 

יש לו כולם יאזינו ומי שדקות.  2לספר משהו על עצמו. מקסימום "אנחנו נבקש מהראשון  . 2

בסוף הסיפור ויספר לסיפור הקודם, ירים את ידו  האסוציאצימשהו על עצמו עם קשר או 

 שכולם יספרו משהו על עצמם". למו, כך זה ימשיך עמשהו על עצ

הסבב יתחיל והאנשים יספרו והמנחה ידרבן את כולם לספר, לקראת סוף הסיבוב ניתן  . 3

להכניס גלגל הצלה. כלומר שהמנחה יספר משהו על עצמו עם הרבה פרטים כך שגם אלה 

 משהו על עצמם.  שעדיין לא סיפרו יוכלו למצא

באם בכל אופן זה לא יעבוד וכמה ישארו ללא סיפור המנחה יוכל להקל מעט ולומר, "טוב  . 4

 שהו שנאמר פה ולאו דווקא האחרון".תספר משהו שקשור למ

 

  
  



 

  

  הערות : 

 אוד שכל אחד ידבר בקול ברור, בצורה שכולם שומעים, אם צריך אז שיעמדו.חשוב מ . 1

הנושא לפי העניין. הנה דוגמאות. משהו שקרה בחופש/ משהו על המנחה יוכל לשנות את  . 2

 לך/ חבר/ תלמיד וכל נושא שעליו יצטרכו לדבר. אבא ש

אם יש לוח ולורד (טוש, מרקר) המנחה יכתוב על הלוח כמה נקודות שדובר עליהם, יתכן  . 3

 שזה יקל על חלק מהמשתתפים. 

יפור, יעודד, יתן מילים כמו חזק/מקסים/ מיוחד דבר המנחה יתלהב מכל סיפור. ותוך כדי הס . 4

 צון של משתתפים נוספים לקחת חלק. חיזוק ורשיוסיף אנרגיה טובה , 

 

  

  בהצלחה!נוער וילדים  מבוגרים שלהפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות , מניסיון 

  תעשו את הפעילות ותספרו איך היה. ותשתפו הלאה.

  יש עוד הרבה משחקים דומים, תבקשו תקבלו!

   . לא לשכח לתת קרדיטתודה ידידים

  חיים כ"ץ 

    

  

  

  


