
תלמיד/ה יקר/ה,
לסיכום למידה מעמיקה וחווייתית בשיעורי 'חיים תניא',

איזה מושג או רעיון חסידי השפיע עלייך במיוחד?
האם הצלחת ליישם את הנלמד בחיי היומיום שלך?

שתפ/י אותנו!!! 

הנך מוזמנ/ת להשתתף בתחרות כתיבת סיפורים:

"ילדים חיים תניא"'.
הסיפורים יכולים לעסוק באחד מהתחומים הבאים:

זה קרה באמת

אירוע שקרה לי או התמודדות שהייתה 
לי, בהם קיבלתי כוח ותבונה מאחד 

הנושאים שנלמדו בתכנית 'חיים תניא'.

זה יכול היה לקרות באמת

סיפור בדיוני, שיכול לקרות באמת, 
המבוסס על רעיונות ומסרים 

משיעורי 'חיים תניא'.

הנחיות להגשת הסיפורים:
הסיפורים: באורך של עד שני עמודים בגופן Ariel 12 - יישלחו על קובצי וורד בלבד, 

יש להקפיד לציין שם התלמיד/ה, הכיתה, בית הספר ושם המורה. 
הסיפורים יוגשו למורה לתניא. | תאריך אחרון להגשה: כ"ט בסיוון ה'תש"פ.

כל המשתתפים בתחרות יקבלו תעודת השתתפות, 
ומבין כלל הסיפורים יבחרו שלושת הסיפורים הטובים ביותר אשר יזּכו את הכותבים בפרס.

קריטריונים להערכה: 
צורה: סגנון כתיבה קריא, שפה תקנית, יצירתיות.

תוכן: מסר רעיוני עמוק וברור, קישור והפנמה של הערכים שנלמדו ב'חיים תניא'.

תחרות

סיפורי
תניא

לכיתה ו'
יוצאת לדרך!
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רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש

אגף תוכניות וספרי לימוד

המשקפיים החסידיים שלי
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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף תוכניות וספרי לימוד


