
 תכנית מקצוע

 תורה

 
 

וישלח -ויצא< חמש בראשית: פרשיות 
 .מקץ -וישב -

פירוש , קריאה בעברית -מתוך החומש
 .בעברית ובספרדית

  

 דינים

 
 חגים  -

 ''אלו דברים'' -

 סדר היום -

 קריאת שמע -

 מושגים ביהדות -

  

 עברית

 ''מגדלור''המקראה 
  2כתיב וכתב  

  

  ,מאת שחר יונאי

 התלמידים הולכים ליטול ידיים. 1
 בודקים כיפה וציצית ומעבירים הקופה לצדקה. 2
 המורה מלמדת הלכה אחת של תפילה . 3
 אלוקי נשמה  (1
 אדון עולם  (2
 אלו דברים  (3
 מלך ' ה  (4
 למנצח  (5
 ברוך שאמר  (6
 מזמור לתודה  (7
 אשרי  (8
 הללוקה הללי נפשי  (9

 הללוקה כי טוב זמרה  (01
 ל בקודשו-הללוקה ק  (11
 לעולם אמן ואמן' ברוך ה  (12
 ויושע בשלמות  (01
 ישתבח (14
  אהבת עולם  (11
 שמע   (16
 אמת ויציב  (17
 עד תקע בשופר -שמונה עשרה  (01

 שמע קולנו                   
 (עד הסוף)שים שלום                    
 (יהי רצון)עושה שלום                   

 עלינו לשבח עד אין עוד  (19

 תפילת שחרית כיתה ג'

 בראש חודש  יעלה ויבא בשמונה עשרה
 והלל : 

 אם הבנים שמחה הללוקה"עד הללוקה הללו עבדי ה' "

 למעינו מים"עד "בצאת ישראל 
 מעתה ועד עולם, הללוקה"עד "ה' זכרנו יברך 



     Que cuide y valore el סידור. 

 

            Objetivos Generales
 3º grado- כיתה ג‘ 

 Que el alumno refuerce su hábito                        
de responsabilidad, orden y aseo.  

 Que respete a sus compañeros. 

 Que se sienta motivado por su progreso. 

 Que sepa buscar en el חומש. 

 Que logre entender lo que lee del חומש. 

 Que aumente  su expresión oral por medio de  
diálogos, exposición de temas, etc.). 

 Que sepa las הלכות básicas de cada חג. 

 Que sepa relacionar cada חג con su 
acontecimiento. 

 Que el alumno sepa hacer תפילה del סידור. 

 Que sepa buscar en el סידור. 

 Que entienda lo que dice en el סידור. 

 Que aprendan el הלל, con buena 
pronunciación y cantado -  1ª, 2ª y 3ª párrafo. 

 Que sepa leer y explicar un פסוק. 

 Que amplié su vocabulario en עברית. 

 Que entienda consignas básicas en עברית. 

 Que amplíen su dominio en las reglas de 
gramática en עברית, (pronombres personales, 
femenino/masculino, tiempo presente , raíz 
del verbo) 

 Que sigua trabajando en su caligrafía. 


