בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
שיעור  ,11מתבוננים ובונים ,אני בוחר איך לדבר
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

 .11אני בוחר – איך לדבר
מתבוננים ובונים
שכבה צעירה
הרציונאל:
לאחר שהגדרנו לתלמידים את עיקרי האיסורים (בשיעור "לשונות שונות") ועסקנו בחשיבותן של
מילים חיוביות (בשיעור "מילה טובה או שתיים") ,בשיעור זה נתרגל ונסכם את החומר הנלמד
באמצעות משחק רביעיות.
המשחק מורכב מארבעה נושאים של דיבור אסור :לשון הרע ,רכילות ,הוצאת שם רע ואבק לשון
הרע ,ומשישה נושאים נוספים של דיבור חיובי :דיבור מעודד ,לשון תפילה ,דיבור של קדושה,
דיבור מברך ,דיבור של מצווה ודיבור מותר (סתמי).
מטרת ריבוי הנושאים בדיבור החיובי היא להפגיש את התלמידים עם מבחר גדול של מילים
חיוביות ,כמענה לטענה הרווחת כי מרוב איסורים אי אפשר לדבר .מסופר על ה"חפץ חיים" שהיה
דברן גדול ואף על פי כן מעולם לא דיבר דיבור אסור.
אנו מתפללים שנזכה אנו לנצור לשוננו מרע ומתוך כך נזכה להחדיר בילדים הרכים ערך נעלה זה.
המטרות:


התלמידים י ְַתרגלו את הלכות טהרת הלשון.



התלמידים ְי ַתרגלו סוגים שונים של דיבור חיובי.

מבנה השיעור:


שלב א' :צורי השתקן (מליאה)



שלב ב' :משחק רביעיות  -טהרת הלשון (קבוצות)



סיכום :אני בוחר איך לדבר (עבודה יחידנית)

ההכנות הנדרשות:


יש להכין עשר רצועות בריסטול ולכתוב עליהן את עשרת הנושאים שבמשחק הרביעיות.



יש לצלם את כרטיסי המשחק (נספח  )1כמספר הקבוצות בכיתה.



יש לצלם משימת סיכום (נספח  )2כמספר תלמידי הכיתה.

מהלך השיעור:
שלב א' :צורי השתקן (מליאה)


נתלה על הלוח את עשר רצועות הבריסטול.



נקרא לתלמידים את הסיפור .נעצור לפני כל סוגריים ונבקש מהתלמידים להשלים את
החסר על פי הרצועות שתלויות על הלוח.

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה
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לאחר כל תשובה נסמן את רצועת הבריסטול המתאימה .נשתמש בשני צבעים :צבע אחד
לנושא חיובי וצבע אחר לנושא שלילי.

 נספר:
צורי הוא ילד בגילכם וגם הוא למד כמוכם על טהרת הלשון.
הוא למד שלדבר רע על חבר זה (לשון הרע) ,ולספר לחבר משהו רע שמישהו אמר זה (רכילות).
אפילו לעשות פרצוף מזלזל זה (אבק לשון הרע) ,ובוודאי שאסור להמציא שקרים על מישהו כי זה
נקרא (מוציא שם רע).
צורי לא רצה לדבר דברים אסורים אז רוב הזמן הוא פשוט שתק.
צורי לא ידע שאפשר לדבר דיבור של (מצווה) ,שאפשר לשמח חבר בדיבור (מברך) ,ושאפשר לעזור
עם דיבור (מעודד) .צורי לא ידע שאפשר לדבר בלשון (תפילה) ,ושיש דיבור קדוש  -דיבור של
(קדושה) .יש אפילו מילים שהן לא מצווה ולא עבירה ,הן נקראות דיבור (מותר).
צורי שמח .הוא הבין שיש לו הרבה מה להגיד.
שלב ב' :משחק רביעיות  -טהרת הלשון (קבוצות)


נחלק את הכיתה לקבוצות.



נאמר לתלמידים שכעת נשחק משחק רביעיות בנושא שמירת הלשון .כותרות הרביעיות
הן הנושאים הכתובים על הלוח.



נסביר את הוראות המשחק:
 oמשחק רביעיות טהרת הלשון מכיל  40קלפים .הקלפים מחולקים לרביעיות
בעשרה נושאים .כל ארבעה קלפים יוצרים סדרה של רביעיות מאותה כותרת.
 oמטרת המשחק :לצבור כמה שיותר "רביעיות"  -סדרות של ארבעה כרטיסים
שהכותרת שלהן זהה.



נסביר את מהלך המשחק:

 oמערבבים את כל הקלפים.
 oמחלקים לכל משתתף באופן אקראי ארבעה קלפים .שאר הקלפים מונחים במרכז בתור
"קופה".
 oהמשתתפים מנסים להשלים את סדרות ה"רביעיות" שבידם.
 oכל משתתף שואל בתורו את אחד המשתתפים האחרים אם יש ברשותו קלפים מקטגוריה
מסוימת (בכל תור אפשר לשאול על קטגוריה אחת בלבד).
אם לחבר יש קלף מתאים  -השואל עובר לתת-קטגוריה ,כלומר שואל על אחת משלושת
האפשרויות הכתובות בכרטיס (בכל כרטיס תת-קטגוריה אחת צבועה באדום – עליה לא
שואלים).
אם בעל התור ניחש נכון גם את תת-הקטגוריה  -החבר מעביר אליו את הכרטיס ,והשואל זוכה
בתור נוסף.
אם לחבר אין קלפים בקטגוריה הנשאלת או שאין לו את תת-הקטגוריה המסוימת שעליה נשאל -
השואל לוקח קלף נוסף מן הקופה ועוברים הלאה למשתתף הבא.
שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה
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בע"ה
טהרת הלשון ,שכבה צעירה
שיעור  ,11מתבוננים ובונים ,אני בוחר איך לדבר
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי
שחקן שהצליח להשיג ארבעה קלפים מאותה הקטגוריה ,מראה זאת בתורו ,וזוכה בתור נוסף.
 oהמשחק מסתיים כאשר כל הקלפים מחולקים לסדרות.
 oהמנצח הוא מי שיש לו הכי הרבה סדרות.
הצעה נוספת:


נחלק את הכיתה לארבע קבוצות כך שכל קבוצה תתפקד כשחקן יחיד.



נשחק את משחק הרביעיות.

סיכום :אני בוחר מה לדבר (עבודה יחידנית)


נחלק את דפי משימת הסיכום (נספח .)2



נבקש מהתלמידים להעתיק משפט חיובי מהנושאים שבמשחק או לכתוב משפט חיובי
משלהם.



נעטר את הכרטיסים ונתלה אותם לקישוט בכיתה.

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה
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נספח  : 1משחק רביעיות
העיצוב הסופי של המשחק ישלח לבתי הספר

ְׁש ֵּתי ְׁילָדֹות

לָׁשֹון הָ ַרע
נֹו ָנה ְמלֻכְ ֶלכֶת.
נֹו ָנה ְמלֻכְ ֶלכֶ ת.
חברנּו ַק ְמצי ַק ְמצָ ן גָדֹול.
ּמֹורה זַעפָני כַעסָ ן.
הַ ֶ
מ ְסכּוני חַ ָלׁש בַ לּמּודים.

ְרכילּות

ְׁשנֵּי ְׁיל ִָׁדים

ְׁשנֵּי אֲ נ ִָׁשים

לָׁשֹון הָ ַרע

ּמֹורה זַעפָני כַעסָ ן.
חברנּו ַק ְמצי ַק ְמצָ ן גָדֹול .הַ ֶ
נֹו ָנה ְמלֻכְ ֶלכֶ ת.
חברנּו ַק ְמצי ַק ְמצָ ן גָדֹול.
ּמֹורה זַעפָני כַעסָ ן.
הַ ֶ
מ ְסכּוני חַ ָלׁש בַ לּמּודים.

ְרכילּות

צלָה ָא ְמ ָרה לי ׁשֶ ַא ְת
ׁשַ ְק ָרנית.

ׁשָ מַ עְ תי מרּובי ׁשֶ שָ מַ ע
מגַבי שֶ מֹוכְ ָרני ְמ ַרּמֶ ה
ֶאת הַ ּקֹונים.

צלָה ָא ְמ ָרה לי ׁשֶ ַא ְת ׁשַ ְק ָרנית.
ׁשָ מַ עְ תי מרּובי ׁשֶ שָ מַ ע מגַבי...
ּמֹורה שבְ טי מַ עניׁשָ ה...
ָא ְמרּו לי ׁשֶ הַ ָ
נֹודַ ע לי מרּותי ׁשֶ ָגנַבְ ְת ַמ ְמ ָתקים ...

צלָה ָא ְמ ָרה לי ׁשֶ ַא ְת ׁשַ ְק ָרנית.
ׁשָ מַ עְ תי מרּובי ׁשֶ שָ מַ ע מגַבי...
ּמֹורה שבְ טי מַ עניׁשָ ה...
ָא ְמרּו לי ׁשֶ הַ ָ
נֹודַ ע לי מרּותי ׁשֶ ָגנַבְ ְת ַמ ְמ ָתקים ...

דבּור ׁשֶ ל מצְ וָה
הרי זֹו חָ לָה.

הרי זֹו חָ לָה.
תּוכַל ל ְבנֹות סֻ כָה ְלאלֻּמָ ה ָה ַא ְל ָמנָה?
תּוכַל לָ תת צְ ָד ָקה לְהַ כְ נ ַָסת ַכלָה?
ה ְנ ֶכם מֻ זְ מָ נים ל ְסעֻדַ ת מצְ ָוה

לָׁשֹון הָ ַרע

דבּור ׁשֶ ל מצְ וָה

נֹו ָנה ְמלֻכְ ֶלכֶ ת.
חברנּו ַק ְמצי ַק ְמצָ ן גָדֹול.
ּמֹורה זַעפָני כַעסָ ן.
הַ ֶ
מ ְסכּוני חַ ָלׁש בַ לּמּודים.

ִׁמ ְׁש ַּתנֶּה

לָׁשֹון הָ ַרע
מ ְסכּוני חַ לָׁש בַ לּמּודים.
נֹו ָנה ְמלֻכְ ֶלכֶ ת.
חברנּו ַק ְמצי ַק ְמצָ ן גָדֹול.
ּמֹורה זַעפָני ַכעסָ ן.
הַ ֶ
מ ְסכּוני חַ ָלׁש בַ לּמּודים.

ְרכילּות

ְרכילּות

ּמֹורה שבְ טי
ָא ְמרּו לי ׁשֶ הַ ָ
מַ עניׁשָ ה בְ לי סבָ ה.

נֹודַ ע לי מרּותי ׁשֶ ָגנַבְ ְת
כלֶת.
מַ ְמ ָתקים מהַ ּמַ ֹּ

צלָה ָא ְמ ָרה לי ׁשֶ ַא ְת ׁשַ ְק ָרנית.
ׁשָ מַ עְ תי מרּובי ׁשֶ שָ מַ ע מגַבי...
ּמֹורה שבְ טי מַ עניׁשָ ה...
ָא ְמרּו לי ׁשֶ הַ ָ
נֹודַ ע לי מרּותי ׁשֶ ָגנַבְ ְת ַמ ְמ ָתקים ...

צלָה ָא ְמ ָרה לי ׁשֶ ַא ְת ׁשַ ְק ָרנית.
ׁשָ מַ עְ תי מרּובי ׁשֶ שָ מַ ע מגַבי..
ּמֹורה שבְ טי מַ עניׁשָ ה...
ָא ְמרּו לי ׁשֶ הַ ָ
נֹודַ ע לי מרּותי ׁשֶ ָגנַבְ ְת ַמ ְמ ָתקים ...

דבּור ׁשֶ ל מצְ וָה

דבּור ׁשֶ ל מצְ וָה

הַ אם תּוכַל לבְ נֹות סֻ כָה הַ אם תּוכַל לָתת צְ דָ ָקה ה ְנכֶם מֻ זְ מָ נים ל ְסעֻדַ ת
מצְ וָה.
לְהַ כְ נָסַ ת ַכלָה?
ְלאלֻּמָ ה הָ ַאלְמָ נָה?
הרי זֹו חָ לָה.
תּוכַל ל ְבנֹות סֻ כָה ְלאלֻּמָ ה ָה ַא ְל ָמנָה?
תּוכַל לָ תת צְ ָד ָקה לְהַ כְ נ ַָסת ַכלָה?
ה ְנ ֶכם מֻ זְ מָ נים ל ְסעֻדַ ת מצְ ָוה

הרי זֹו חָ לָה.
תּוכַל ל ְבנֹות סֻ כָה ְלאלֻּמָ ה ָה ַא ְל ָמנָה?
תּוכַל לָ תת צְ ָד ָקה לְהַ כְ נ ַָסת ַכלָה?
ה ְנ ֶכם מֻ זְ מָ נים ל ְסעֻדַ ת מצְ ָוה

שנה ב'  -גבורה,
טהרת הלשון בשילוב אחריות ונתינה

הרי זֹו חָ לָה.
תּוכַל ל ְבנֹות סֻ כָה ְלאלֻּמָ ה ָה ַא ְל ָמנָה?
תּוכַל לָ תת צְ ָד ָקה לְהַ כְ נ ַָסת ַכלָה?
ה ְנ ֶכם מֻ זְ מָ נים ל ְסעֻדַ ת מצְ ָוה
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הֹוצָ ַאת ׁשם ַרע
ַפזְ רֹו ָנה פזְ ָרה ֶאת הַ זֶבֶ ל.

ַפזְ רֹו ָנה פזְ ָרה ֶאת הַ זֶ בֶ ל.
בַ ְטלָני ְמבַ טל ֶאת זְ מַ נֹו.
יֹואב וְ הפיל אֹותֹו.
ְּחָ פַני דָ ַחף ֶאת ָ
ׁשַ בְ ָרני ָז ַרק ֶאבֶ ן וְ ׁשָ בַ ר ֶאת הַ חַ לֹון.

דבּור מעֹודד
ה ְת ַא ְּמני ּובְ סֹוף ת ְראי
ׁשֶ ַתצְ ליחי.
ה ְת ַא ְּמני ּובְ סֹוף ת ְראי ׁשֶ ַתצְ ליחי.
בְ ע"ה ַא ָתה ת ְתחַ זק וְ ַתבְ ריא.
בְ ע"ה ַא ָתה ָתבין ֶאת הַ פ ָָרׁשָ ה.
הַ כֹּל לְטֹובָ ה.

דבּור ְמבָ רְך
ׁשֶ תזְ כי
הַ ּמ ְקדָ ׁש.

לַעלֹות

הֹוצָ ַאת ׁשם ַרע
בַ ְטלָני ְמבַ טל ֶאת זְ מַ נֹו.

הֹוצָ ַאת ׁשם ַרע

הֹוצָ ַאת ׁשם ַרע

יֹואב ׁשַ בְ ָרני ז ַָרק ֶאבֶ ן וְ ׁשָ בַ ר
ָ
ְדחָ פַני דָ חַ ף ֶאת
ֶאת הַ חַ לֹון.
וְ הפיל אֹותֹו.

ַפזְ רֹו ָנה פזְ ָרה ֶאת הַ זֶ בֶ ל.
בַ ְטלָני ְמבַ טל ֶאת זְ מַ נֹו.

ַפזְ רֹו ָנה פזְ ָרה ֶאת הַ זֶ בֶ ל.
בַ ְטלָני ְמבַ טל ֶאת זְ מַ נֹו.

ַפזְ רֹו ָנה פזְ ָרה ֶאת הַ זֶ בֶ ל.
בַ ְטלָני ְמבַ טל ֶאת זְ מַ נֹו.
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לְל ֹּא מלים
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