בס"ד

תוכנית לימודים שנתית
•

מועדים ותאריכים

הקדמה )אלול(
מהי שנה? ארבע עונות ,שנים עשר חודשים ,שמות החודשים .ראש חודש ,ראש השנה .שנה
עברית ,תאריך עברי ,ערך המספרי של אותיות.
אלול
חודש הרחמים והסליחות ,שופר ,למה תוקעים? במה תוקעים? "תשובה תפילה וצדקה,"...
כרטיסי ברכה.
ראש השנה – שמות החג ומשמעותם .הספרים שנפתחים .הסימנים בליל ראש השנה.
ח"י אלול  -יום הולדת הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן.
כ"ט אלול  -יום הולדת הצמח צדק.
תשרי
עשרת ימי תשובה ,תשליך ,כפרות ,יום כיפור ,מהות היום ,מצוות היום .סיפור על יונה
הנביא .מוצאי יום הכיפורים.
סוכות -היכן בונים את הסוכה? ממה עושים את הסוכה? מהות החג .ארבעת המינים .עליה
לרגל .שמיני עצרת ושמחת תורה .תפילת הגשם" :משיב הרוח ומוריד הגשם"
ו' תשרי  -הסתלקות הרבנית חנה – אם הרבי.
חשוון
חזרה על עונות השנה ,שמות החודשים העברים ,ראש חודש – שינוי הירח" ,חדש עלינו את
החדש הזה לטובה ולברכה ,לששון ולשמחה"
מר חשוון – חודש ללא חגים.
ז' בחשוון – תפילת הגשם" :ותן טל ומטר לברכה"...
י"א חשוון  -יום פטירת רחל אמנו.
כ' חשוון  -יום הולדת אדמו"ר הרש"ב.

גשם – מה רבו מעשיך ה'! חשיבות הגשם ,חשיבות המים ,הצורך בחיסכון המים ואיך
נחסוך? סיפור על חוני המעגל
תופעות טבע :ברקים ,רעמים ,קשת וברכותיהם.
כסלו
רקע כללי על בית המקדש ,איפה היה ,מה עשו בו ,עליות לרגל וכו'...
מנורה ,נס חנכה ,חנוכייה ,הדלקת נרות.
י"ט כסלו  -חג הגאולה.
טבת
י' בטבת תחילת מצור על ירושלים ויום הקדיש הכללי.
שבט
ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות ,ברכת הפרות ,שבעת המינים ,שבח ארץ ישראל ,מעשרות
– "עשר בשביל שתתעשר".
י' שבט  -הסתלקות אדמו"ר הר"ייץ ותחילת נשיאות הרבי.
כ"ב שבט  -הסתלקות הרבנית חיה מושקא.
אדר
משנכנס אדר מרבים בשמחה ,סיפור המגילה ,פרשת זכור ,תענית אסתר ,ארבע מצוות
פורים :מקרא מגילה ,סעודת פורים ,משלוח מנות ,מתנות לאביונים.
פתיחת הנושא "אביב".
כ"ה אדר  -יום הולדת הרבנית חיה מושקא.

ניסן
פסח – מהי מצה ולמה אוכלים אותה? מהו חמץ? ביעור חמץ ,מכירת חמץ ,בדיקת חמץ,
שרפת חמץ ,ביטול חמץ .ליל הסדר ,קערת ליל הסדר מה יש בה? ולמה? עריכת ליל הסדר
לדוגמה.
ספירת העומר.

ב' ניסן  -הסתלקות אדמו"ר הרש"ב.
אייר
יום הזיכרון ,יום העצמאות ,יום ירושלים .ל"ג בעומר .רבי שמעון בר יוחאי .שבועות.
ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש.
סיוון
שבועות .חודש של מסיבת סידור .התכנים מותאמים לזמני הלימוד.
תמוז
ג' תמוז  -יום הסתלקותו של הרבי מנחם מנדל.
י"ב – י"ג תמוז  -יום הגאולה של הרבי הריי"ץ.

• תפילה
מהי תפילה? למי מתפללים? למה מתפללים? מה כוללת התפילה? סליחה ,הודאה,
בקשה .איך מתפללים? זכור לפני מי אתה עומד! התנהגות בעת התפילה .הכנה לתפילה:
כוונה ,צדקה ,נטילת ידיים .נטילת ידיים :איך נוטלים? למה נוטלים? מתי נוטלים? ברכות
השחר ,תפילת השחר ,ברכות האוכל – בהגייה נכונה.

• ערכים אוניברסאליים
כיבוד הורים ,כיבוד מורים ,כיבוד מבוגרים )בכיתה ,מברכים את הנכנס בעמידה ודיבור
נאה וכו' .(..הלשנה ,התחשבות ,אמת ושקר ,לא מעליבים ,התחשבות ,התחלקות וויתור,
סליחה ,תודה ובבקשה .צער בעלי חיים ,השבת אבדה ,ביקור חולים ,בל תשחית.

• סדרים ונהלים
מבנה בית הספר ,התנהגות והתנהלות בבית הספר ,לימוד ותרגול כללי התקנון) .מפורטים
בתקנון(

ניקיון וארגון הכיתה ,ארגון חפצים אישיים – מגירות ,תיקים ,מעילים וכו' ,...בדיקת הציוד
הנדרש.

• ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
ביטחון :מהם מצבי חירום? אילו מצבי חירום אנו מכירים? מהן התוצאות? )בלי פירוט,
כללי ביותר( .האם יש דרך למנוע מצבי חירום? לימוד ותרגול התנהגות נכונה בעת מצבי
החירום.
בריאות :סימני החורף והלבשה מתאימה לעונה .לא להישאר בבגדים רטובים ,לא להיכנס
לשלוליות ,לכסות את הפה בעת השיעול וכו' ...תזונה ,בריאות השיניים ,חיסונים ובדיקות.
בטיחות :כבישים ותחבורה ,מוצרי חשמל ,אש ,מים וכו'...

