1
הנושא

חודש
אלול

חודש
תשרי

חודש
חשוון

חודש
כסלו

התוכן

הסיפור/פעילות

הכרת המעון
והסתגלות הילדים
במעון

היכרות עם החברים,
והצוות ,היכרות עם
הסביבה בכיתה ובחצר,
הקניית הרגלים

ילד קטן הולך לגן,
ליאור בכה כשאמא
הלכה

ראש השנה

סימני החג
תפוח ,דבש ,רימון.

טעימות בסימני החג

כיפור

מנהגי היום ,צום ,תפילה

איך מבקשים סליחה

סוכות

בניית סוכה
ארבעת המינים

קישוט סוכה

הבוקר

השכמה ,קימה,
התארגנות,יציאה

מי מעיר אותי בבוקר?
אמא ,השעון וכדו‘

אני וגופי

איברי הגוף
גופי הבריא והנקי,

הסבון בכה מאוד,
האמבטיה בתיה

סתיו

מבשרי הסתיו:
חלזון ,נחליאלי,
עננים ,עלי שלכת

הנחליאלי שבא לבקר
בסתיו

ירקות
הגינה

ירקות הגינה ,כלי הגינה
והדחליל

תירס חם,
אליעזר והגזר,
זרע של צנונית

חנוכה

סימני החג:
נר ,סביבון ,סופגנייה,
שמן ,חנוכיה

הסביבון שהלך לחפש
חבר

2
הנושא

חודש
טבת

חודש
שבט

חורף

רוח ,ברק ,רעם
קשת ,גשם
הבגד :מעיל ,כובע,
צעיף ,כפפות ,מגפיים

פרי הדר

הכרות עם פירות הדר

משפחה מיוחדת
במינה,
חמישה תפוזים

טו בשבט

העץ ושימושיו,
השקדיה ,שבעת המינים

שיבעה בשקיק

הקדמה
לפורים:
רגשות

שמח ,מתרגש ,עצוב

חודש
ניסן

המטריה הגדולה של
אבא,
 5טיפות ישבו על ענן

אורי והדובי,
מתנה לאורי

סימני החג:
רעשן ,מגילה,
מסכה ,אוזני המן,
משלוח מנות
הבית
סבא ,סבתא
אבא ,אמא
אחים ,אחיות

האפרוח שהלך לחפש
אמא אחרת,
הבית של יעל

נקיון

איך עוזרים לאמא

נקיון הכיתה
עם הילדים

פסח

סימני החג
ארבע כוסות
יין ,חרוסת ,מצות

רותי חמץ

פורים

חודש
אדר

התוכן

הסיפור/פעילות

המשפחה

הביצה שהתחפשה,
מעשה בכובעים

3
הנושא

פרפרים,
שמות הפרחים,
השמש הנעימה

שלושת הפרפרים

מדורה
זהירות מאש

אלי לומד להזהר
מאש

שבועות

מעמד הר סיני
מתן תורה

ריב ההרים

החלב ותוצרתו

מאכלי חלב

טעימות ,הכנת עוגת
גבינה

כלי תחבורה

באויר ,בים וביבשה

פעילות עם בימבות,
השטת ספינות

זהירות בדרכים

הרמזור ,הכביש,
תמרורים

דן לומד להזהר

הקיץ

בגדי קיץ ,מאפייני הקיץ,
פירות העונה

פעילות במים

האביב

חודש
אייר

חודש
סיון

חודש
תמוז

חודש
אב

התוכן

הסיפור/פעילות

ל"ג בעומר



