מילים לכל רעיון
כתיבה יצירתית עם שולמית זילברברג

חוג כתיבה יוצרת לילדים ונוער
מפגשים אחת לשבוע ,בני שעה וחצי (ספטמבר-יוני)
כתיבה יוצרת הינה דרך נפלאה לעורר את הכוח היוצר החבוי בילד ,להעשיר את
עולמו הפנימי ,לפתח ולטפח את הביטוי האישי ,החופשי והאומנותי שלו.
חוג כתיבה יוצרת לילדים ונוער עומד על תפקידו החשוב של הדמיון ככוח מניע
בהתפתחות הילד.
החוג מאפשר לילד להפעיל את הדמיון ,לחשוב באופן יצירתי ,לחוות שיר וסיפור,
לזהות השראה ולהשתמש בה לכתיבה בקול האישי.
המפגשים בחוג נוגעים בנושאים מגוונים מעולמו של הילד כמו גם העשרה ועוד,
בעזרת תרגילי כתיבה וגירויים חווייתיים :משחקים ,ציור ,דמיון מודרך ,מוזיקה,
הצגות  -הכל בדרך של כיף והנאה ,באווירה ביתית תומכת.
(הקבוצה אינטימית עד  8משתתפים).
מיועד לבנים ובנות :בכיתות יסודי ב' -ו'
וחטיבת ביניים ז'-ח'
מטרות החוג :פיתוח הדמיון  שיפור שפת הכתיבה  עידוד הקריאה
 טיפוח יכולת כתיבה יצירתית  עידוד הקול האישי להבעה חופשית ומקורית
 יצירת מפגש קבוצתי מעצים ומפרה באווירה מכבדת
על המנחה :שולמית זילברברג ,כותבת שירה ופרוזה ומנחה חוגים וסדנאות
כתיבה לילדים ונוער .מעבירה שעות סיפור בספריות ,בגנים ובבתי ספר.
בוגרת אוניברסיטת תל-אביב ומחברת ספר הילדים
פְ לֹופִּ י הַ ּדֹו ְלפִּ ין בְ מַ ְמ ֶלכֶת הַ י ֵָּרחַ

איפה? רחוב רבדים 8א רמת החייל תל-אביב
מתי? בשעות אחה"צ

(לוח הזמנים ייקבע ע"פ הרכב הנרשמים)

לפרטים נוספים

צרו קשר

050-7105503
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מילים לכל רעיון
כתיבה יצירתית עם שולמית זילברברג

שיעורים פרטיים בשפה לכיתות א'-ו'
חיזוק ושיפור קריאה וכתיבה בדרך יצירתית ומהנה

הנחיה אישית וליווי בכתיבת ספר
תהליך מעצים לילדים ונוער המעוניינים לכתוב ספר

אֹות ְלאֹותִ ,מלָּ ה ְל ִמלָּ ה
עַ ל ַדף טָּ הֹור נִ ְר ֶקמֶ ת ע ֲִלילָּ ה.
לַ ִמ ִלים ֶקסֶ ם ְלהַ ְת ִחיל מֵ ַר ְעיֹון,
ִלנְ סֹ ק וְלָּ עּוף עַ ל כַנְ פֵ י הַ ִד ְמיֹון.
ּול ָּק ֵרב
לַ ִמ ִלים כֹחַ לָּ גַעַ ת ְ
אֶ ת הֶ חָּ בּוי ְבתֹוכִ י ְוגַם בָּ אַ חֵ ר.
לַ ִמ ִלים ְיכֹלֶ ת ִל ְבנֹות עֹולָּ מֹות,
ָּשם אֲ טַ יֵל ,אֶ ְשזֹר חֲ לֹומֹות.
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