סביבון הפלא  -סיפור בסיבובים
איך כותבים סיפור? לכל אחד השיטות שלו .יש כאלה שמתחילים לכתוב ובונים את הסיפור
תוך כדי כתיבה ,יש כאלה שמתחילים עם הדמיות ואחרים עם העלילה .אבל בדרך כלל יושב
כל סופר עם עצמו וממציא את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו .ככה זה בדרך כלל אבל לא
בחנוכה!
בפעילות זו תתנסו בכתיבת סיפורים משותפת עם חברי הקבוצה וכל זאת אפילו בלי לדבר
איתם.
אל תיבת הדואר שלכם נשלח סיפור קצר אבל די משעמם .בעצם חסר בו הסיפור עצמו.
הסיפור שנשלח אליכם נשלח לכל חברי הכתה .אתם תעבדו את הסיפור ביחד עם הקבוצה
ובסוף הפעילות יהיו לכל קבוצה מספר סיפורים .את הסיפורים תשלחו אחד לשני בדואר
האלקטרוני .מוכנים?
קראו היטב את ההנחיות.

הנחיות לפעילות:
שלבים
לפני
הפעילות

הנחיות
התחלקו לקבוצות של 4-5
ילדים בכל קבוצה וחלקו מספר
לכל ילד.

עזרה וטיפים
חשוב מאוד לזכור מי לפניכם ומי אחריכם .שימו
לב :הסדר מעגלי .
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סיבוב
ראשון
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בדקו שברשותכם הכתובת
האלקטרונית של כל אחד
מחברי הקבוצה.

הכתובות הן באנגלית .שימו לב שברשותכם
הכתובות הנכונות.

פיתחו את הדואר שקיבלתם
מהמורה וקראו את הסיפור.
עליכם להוסיף משפט או שניים
בסיום כל משפט שבקטע
ולהעביר את הסיפור לבא
אחריכם בתור.

איך עושים זאת?

תחילה לחצו על העבר (נמצא מתחת לכל הטקסט)
והכניסו את כתובתו של החבר הבא בתור.

שימו לב! אסור למחוק
משפטים שכבר נכתבו.

עכשיו תוכלו לכתוב ולהוסיף את המשפטים בתוך
הטקסט .בסיום לחצו "שלח" .

במצב הזה לא ניתן לשנות דבר בטקסט .כדי
שתוכלו לכתוב עליכם להתחיל מהסוף.

קיבלתם אישור" :ההודעה נשלחה"? הצלחתם.

סיבוב שני

פיתחו את הדואר האלקטרוני
החדש שקיבלתם מחבר
הקבוצה שלפניכם .הוסיפו שוב
משפט או שניים בסיום כל
משפט והעבירו לבא בתור.

זכרו ללחוץ על "העבר" לפני שתתחילו בעבודה.

הסיבובים
הבאים

המשיכו בסבבים עד סיבוב .4

זה מתחיל להיות קשה? אפשר להוסיף גם משפטי
תיאור:




משפטים שמתארים את המקום והסביבה.
משפטים שמתארים רגשות.
משפטים שמתארים את האווירה.

שלבים

הנחיות

מתייעצים
עם
הקבוצה

כתבתם כמה סיפורים והם
מתחילים להראות כמו סיפורים
ובטח לא משעממים כמו
הסיפור המקורי .זה הזמן
להחליט ביחד עם הקבוצה
האם יש צורך להמשיך? האם
הסיפורים נראים גמורים?

עזרה וטיפים
יש לכתוב את דעתכם בהודעה חדשה ולשלוח
אותה לכל חברי הקבוצה.
כדי להשיב לכל חברי הקבוצה יש ללחוץ על "השב
לכולם" .שימו לב אם לא תלחצו "השב לכולם"
אלא "השב" ,רק מי ששלח לכם את ההודעה יראה
את תשובתכם.

שלחו מייל לכל חברי הקבוצה
וקיימו דיון בעזרת הדואר
האלקטרוני.
החליטו האם להמשיך
בסבבים.

הוצאה
לאור

הסיפורים גמורים .לכל אחד יש
הגרסה האחרונה עליה עבד
והוא אחראי להוציאה לאור.
העבירו את הסיפור הגמור
לתוכנת עיבוד תמלילים ושמרו
אותו במחשב שלכם כקובץ
בשם " :קבוצה  Xמספר .X
תקנו את שגיאות הכתיב.

סמנו את הטקסט ובצעו בדיקת איות ממוחשבת.

חלקו את הסיפור לפסקאות
ולפרקים אם יש צורך.
עצבו את הכותרת והטקסט
כך שיראו טוב והוסיפו את
שמות חברי הקבוצה.
מי שרוצה ויש לו זמן יכול
להוסיף גם איורים או תמונות.
שלחו את הקובץ למורה
ולשאר חברי הקבוצה כקובץ
מצורף.

איך שולחים קובץ?
פותחים הודעה חדשה ולוחצים על צרף קובץ.

מוצאים את הקובץ הרצוי במחשב פותחים אותו
ומחכים לטעינה.

כאן מצורפים סרטוני הדרכה לעבודה עם דואר אלקטרוני

סרטוני הדרכה לשליחת דואר אלקטרוני ב Gmail
 )1שליחת הודעה :סרטון קצר המדגים כיצד ניתן לשלוח הודעה
http://www.youtube.com/watch?v=oDzPfy2ONxA
 )2יצירת רשימת תפוצה ב ( Gmailקבוצה)
http://www.youtube.com/watch?v=NKnV_oV-AAU

