
 שביל הדיבור

 

 שביל הדיבור למורים

 word תורנית הדרכה

 word צעירה שכבה, למורה ומדריך טבלה ,שביל הדיבור

 word בוגרת שכבה, למורה ומדריך טבלה ,שביל הדיבור

 word הלשון ושמירת הלשון קדושת, למורים סדנא, מורים ,שביל הדיבור

 word מרכז קובץ

 

 מערכי השיעור הישנים של שביל הדיבור:

 הדיבור לצעירים שביל

 word שונות לשונות, יסודות מניחים, 1 צעירים

 word נקיה סביבה דרושה', א כיתה, ראשון מעגל אחריות, 2 צעירים

 word הבר פרחי על שמירה', ב כיתה, ראשון מעגל אחריות , 2 צעירים

 word והעץ האדם', ג כיתה, ראשון מעגל אחריות , 2 צעירים

 word וחיצים פרחים, בפתח , 3 צעירים

 word ישראל קול, אבות מעשה , 4 צעירים

 word שלי הראשונה התעודה', א כיתה, שני מעגל אחריות , 5 צעירים

 word' ג', ב כיתות, תעודות, שני מעגל אחריות , 5 צעירים

 word סוד קבלתי, ובונים מתבוננים , 6 צעירים

 word בבית מטלות', ב כיתה, רביעי מעגל, אחריות , 7 צעירים

 word לקבל גם זה לתת', א כיתה, ראשון מעגל נתינה , 8 צעירים

 word הלב על טוב העושה נתינה', ב כיתה, ראשון מעגל נתינה , 8 צעירים

 word נותנים כשכולם', ג כיתה, ראשון מעגל נתינה , 8 צעירים

 word שתיים או טובה מילה, ובונים מתבוננים , 9 צעירים

 word הנתינה את לגלות', א כיתה, שני מעגל נתינה , 10 צעירים

 word הנתינה את לגלות', ב כיתה, שני מעגל נתינה , 10 צעירים

 word הנתינה את לגלות', ג כיתה, שני מעגל נתינה , 10 צעירים

 word לדבר איך בוחר אני, ובונים מתבוננים , 11 צעירים

 word מרע לשונך נצור, ובונים מתבוננים, 12 צעירים

 word ולשונו פיו שומר, סיכום פעילות, 13 צעירים
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 להשמעה קובץ ישראל קול, הרדיו תוכנית

 

 הדיבור לבוגרים שביל

 word תחילה במחשבה דיבור סוף, יסודות מניחים, 1 בוגרים

 word טיפה כל חוסכים', ד כיתה ראשון מעגל אחריות, 2 בוגרים

 word מיחזור', ה כיתה ראשון מעגל אחריות, 2 בוגרים

 word ופיתוח שימור', ו כיתה ראשון מעגל אחריות, 2 בוגרים

 word המופלאה המתנה, בפתח, 3 בוגרים

 word חיים החפץ האיש מי, אבות מעשה, 4 בוגרים

 word בגדול מצליחים, תעודות', ו',ד כיתה שני מעגל אחריות, 5 בוגרים

 word רגעים מתעדים', ה כיתה שני מעגל אחריות, 5 בוגרים

 word הרע ללשון כניסה אין, ובונים מתבוננים, 6 בוגרים

 word יכולתכם כפי תנו ',ד כיתה ראשון מעגל נתינה, 7 בוגרים

 word מושכלת נתינה', ה כיתה ראשון מעגל נתינה, 7 בוגרים

 word הלב מכל להתנדב', ו כיתה ראשון מעגל נתינה, 7 בוגרים

 word מרע לשונך גדור, ובונים מתבוננים, 8 בוגרים

 word פה ניבול איסור, ובונים מתבוננים, 9 בוגרים

 word נתינה של סיפורה', ד כיתה שני מעגל נתינה, 10 בוגרים

 word נתינה של סיפורה', ה כיתה שני מעגל נתינה, 10 בוגרים

 word נתינה של סיפורה', ו כיתה שני מעגל נתינה, 10 בוגרים

 word ברשת נופלים לא, ובונים מתבוננים, 11 בוגרים

 word ולשונו פיו שומר, סיכום, 12 בוגרים

 לימודים תכנית פריסת - למורה תכנון דף
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