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 מאת מיכל רובין



  
   

 על ההצגה
 

.  מרים ילן שטקליסלכתביה של משוררת הילדים המרגשת , הוא מופע אינטימי וקסום" בצנצנתסודות "
(  ועוד אוניה, מעשה בילדה בודדה, נתפייסה, טינטן)המחזה המקורי שוזר בתוכו את שיריה של שטקליס 

 .קטעי תנועה ואינטראקציה עם הקהל, שירה, מוסיקה, ומשלב שפה פיוטית
  

 ,המתבטא בשירתה העשירה של מרים ילן שטקליס, הרגשי והפיוטי, העולם הציורי
 .לשוט על גביו ולהפליג למחוזות עדינים וקסומים...( וגם אותנו המבוגרים)מזמין את הילדים 

 שלנעשיר ונזין את עולמם הפנימי  -יצירה שירה או , בקריאה -בו ככל שנרבה להעמיק 
 .  הילדים

 
 .לגיל גן עד כיתה א" סל תרבות"י "ההצגה מומלצת ע

  
 ההצגההצעות לפעילויות לפני ואחרי , הגננות והמורות לגיל הרך, ערכה זו נועדה לתת לכן

 .שיעזרו לילדים להעמיק את החוויה" בצנצנתסודות "

  



 פעילות קדם הצגה
  

 (.  סיפור, דיבור)חלקם בשירה וחלקם במשחק , ההצגה משלבת את שירי מרים ילן שטקליס
כדי שיכירו את השירים ויוכלו ליהנות  , את השירים המושרים כדאי לשיר עם הילדים לפני ההצגה

 .ולהצטרף לשירה בזמן ההצגה
 .ניתן לספר כסיפור( מסופרים)את השירים המשוחקים 



טינטןידידי 



 נתפייסה





 העגלוןשיר 

אפשר להציע לילדים לנהוג בכרכרה דמיונית רתומה לשני סוסים  
 .אבירים וכבירים בזמן שהם שרים



 אמאהשמלות של 

 הילדיםעם ולאחר מכן לשוחח , ניתן לספר את השיר כסיפור
 השמלותאהבת החלוק ושנאת על 



 גמדיםאצו רצו 

  
לשיר אפשר להביא שבלול ולספר בסוד שפעם  כפתיח . ניתן ללמד את השיר כסיפור

 ...  התחבא בו גמד קטן
 ..."(רידדים רלה טרלה)"יבריש 'הגאת שורות יכולים לענות אחרי הגננת הילדים 



 לאחר ההצגהפעילות 

כך יכולים  . ולא מייד לאחריה, את הפעילות לאחר ההצגה מומלץ לעשות ביום שלמחרת ההצגה
ולהעמיק את חווית ההצגה והשירים לאחר ששהו עם  , יום נוסף "לחיות את ההצגה"הילדים 

 .החוויה במשך זמן מה

 "שלי טינטן"
:  החבר הקטן כפי שהם מדמיינים אותו, שלהם טינטןהילדים יוזמנו ליצור בעצמם את 

בנייה מדברי מאכל קטנים  , הדבקות בחומרים מן הטבע, ציור בחול, בציור על דף, בפלסטלינה
 .ועוד כיד הדמיון הטובה עליכן...( צימוקים,פלחי קלמנטינה , תותים, ענבים)

 !גים-לי-מפ
...  'וכושולחנות , שמיכות, בעקבות השיר אוניה אפשר להזמין את הילדים לבנות אוניה מקוביות

 ....הם הגבול( והמים)מכאן והלאה השמיים ... להרים את העוגן ולהפליג



  

  
 (המשך)
  

 "גם לי יש סוד"
כשלוחשים מילה  , "טלפון שבור"אפשר להזמין את הילדים לשחק 

 ...אחת בסוד
 ...אפשר להזמין את הילדים לצייר סוד

איפה ? למי יש סוד? מה זה סוד: ניתן לפתח שיחה בנושא סודות
למי כן מותר לגלות את  ? למה לא מגלים את הסוד? שומרים את הסוד

 ...ועודועוד ? הסוד
  
  
  

 !בהצלחה ובהנאה
 

    054-8300377:  ליצירת קשר נא לפנות  למיכל רובין




