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 תורה

 
 

 -ויגש < חמש בראשית: פרשיות 
.ויחי  

  -שמות <  חמש שמות: פרשיות   
.בא -וארא   

קריאה . י'מתוך החומש עם רש
 פירוש בעברית ובספרדית, בעברית

 י, "אותיות רש-)
 י "סיפור חיי רש-
 (.י "קוראים פירוש רש -
 

 דינים

 
 
 חגים -
 הקדמה לתפילת שמונה עשרה  -

תפילת שמונה עשרה -  

מושגים ביהדות -  

 עברית
מאת שחר '' מגדלור''המקראה 

 ,1חלקים ג, יונאי

 'ב –' פרקים א -פרקי אבות משנה

  3כתיב וכתב  

  תפילת שחרית כיתה ד'

 

התלמידות הולכות .1

 ליטול ידים
 מעבירים הקופה לצדקה.2

המורה מלמדת הלכה .3

 אחת של תפילה 

 אלוקי נשמה  .4

 אדון עולם  .5

 אלו דברים .6

 יהודה בן תימא.7

 מלך' ה .8

 למנצח.9

 ברוך שאמר.01

 מזמור לתודה .00

 יהי כבוד.02
 

 אשרי          .06

 הללוקה הללי נפשי                              .07

הללוקה כי טוב  .08

 זמרה 

הללוקה הללו את  .09

 מן השמים       ' ה

הללוקה הללו קל  .21

 בקדשו                   

לעולם ' ברוך ה  .20

 אמן ואמן                   

 ויברך דוד                                           .22

                               ויושע  .23

 ישתבח   .24

 אהבת עולם  .25

 שמע .26

 אמת ויציב .27

תפילת שמונה  .28

 עשרה בשלמות .

 עלינו לשבח  .29

 "בצאת ישראל עד למעינו מים"

 "ה' זכרנו יברך עד מעתה ועד עולם, הללוקה"

 "מה אשיב עד בתוככי ירושלים, הללוקה"

 בראש חודש: יעלה ויבא בשמונה עשרה                                                               
                                                                                                                              -הלל    

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



 

 Que aumente su expresión oral y vocabu-
lario.  

 Que domine el deletreo de palabras en 
 mejorando así su ortografía ,עברית

 Que mejore su lectura y comprensión, en-
viaremos cuentos para lectura en la casa 
todas las semanas. 

 Que logre decir y entender consignas en 
 .עברית

 Que siga ampliando su conocimiento en 
gramática de עברית, (tiempo presente/
diferentes conjugaciones, tiempo pasado, 
infinitivos...etc.) 

 Que amplié su conocimiento en las הלכות 
de cada חג. 

 

 Que pueda relacionar cada חג con su 
acontecimiento. 

Objetivos Generales    
 4º grado – כיתה ד‘

 
 Que el alumno refuerce su responsabilidad. 

 Que respete a sus compañeros y מורות. 

 Que trabaje con independencia. 

 Que refuerce su דרך ארץ. 
 
 Que valore y respete el momento de la    

 aprovechando al máximo la ,תפילה
conexión directa que tiene con ‘ה.  

 
 Que aprenda el הלל casi completo, con 

buena pronunciación y cantado.  

 Que logree leer y explicar un פסוק con   י‘‘רש  
en forma fluida. 

 Que aprenda a leer י‘‘רש . 

 Que se sienta motivado a estudiar. 

 Que entienda cuando le hablan en עברית. 

 


