
 Expected by the end of the year – תפילה
'ח –' כתה ה 'דכתה   'כתה ג  'כתה ב  'כתה א   

 

Expected to say ברכות at 

home. 

 

Complete תפלת שחרית. 

 

As 3
rd

 grade – Adding: 

1
st
 Semester 

All of פסוקי דזמרה 

2
nd

 Semester 

שיר של יום,ויהי אחר,הודו  

3
rd

 Semester 

All of שחרית תפילת  divided 

over a few weeks. 

 

 

, מה טובו,  הריני, ברכת השחר

,  ברוך שאמר, אדון עולם

ברכת ,ישתבח,  הללוקה,אשרי

,  )פרשיות' ג(קריאת שמע 

, אין כאלוקינו,  שמונה עשרה

אך צדיקים, אל תירא,  עלינו  

 

 

אדון ,מה טובו, הריני,ברכת השחר

, ברוך שאמר, עולם

' ג(שמע , ישתבח, הללוקה,אשרי

, שיבנה, אין כאלקינו, )פרשיות

אך צדיקים, אל תירא  

 

 

מה , הריני,ברכת השחר

, ברוך שאמר, אדון עולם,טובו

אין , )פרשיות' ג(שמע  ,אשרי

אך , אל תירא ,השיבנ, כאלקינו

 צדיקים

 

 

 

 

     ביאור תפילה   

'כתה ח 'כתה ז  'כתה ו  'כתה ה  'כתה ד  'כתה ג  'כתה ב  'כתה א   

 

 ביאור תפילה

every day  

before 

davening. 

Starting from 

 .ברכת השחר

 

 תפילת שבת

 

 תפילת שבת

 

 ביאור תפילה

Everyday 

before 

davening. 

Starting from 

 .ברכת השחר

 

 פסוקי דזמרה

 הלל

 

 

 ,שמונה עשרה

scrapbook and 

project. 

Learn the טייטש 

and ביאור of 

 in song תפילה

Learn how to 

daven  שמונה

 .עשרה

 

אדון , מה טובו

פרשיות ' ג, עולם

 שמע

 

 ברכת המזון

 

 

 ברכת השחר

etelpmoC 

, ברוך שם, שמע

ב פסוקים"י, ואהבת  

 



 

 

 
 

 

  

 הלכה
'כתה ח 'כתה ז  'כתה ו  'כתה ה  'כתה ד  'כתה ג  'כתה ב  'כתה א   

 

Review all 

 הלכות

learned. 

 

ספר קיצור 

ך ושלחן ער

 לתלמידות

 

 הלכות שבת

ט מלאכות"ל  

 

סדר היום קבלת 

מצות  עול  

מצוה תב  

'סימן מ  

 הלכות נטילת ידים לסעודה

א"סימן מ  

 הלכות בציעת הפת

 וברכת המוציא

ב"סימן מ  

 הלכות סעודה

ג"סימן מ  

 הלכות ברכות לדברים

 שאוכלים ושותים בתוך הסעודה

ם"ובישול עכ/ם"פת עכו  

 ברכות

 הלכה

 הלכות שבת

, ב"סימן ע

ח"פ,פ,ה"ע  

 

 

 

 תפילת העמידה

 סדר תפילה

קדשת בית הכנסת ובית 

 המדרש

 כיבוד ספרי קודש

 כיבוד הורים ומורים

 

 

, 

 

 השכמת הבוקר

 סדר לילה

בכל דרכיך 

 דעהו

 צניעות

 

 

'סימן א  

 השכמת הבוקר

'סימן ב  

 נטילת ידים

'סימן ג  

לבישת  ,שחרית

 בגדים

'סימן ד  

הנהגת בית הכסא 

 וברכת

 אשר יצר

אם ואםכיבוד   

 ברכות

 

 נביא

'כתה ח 'כתה ז  'כתה ו  'כתה ה  'כתה ד   

'שמואל ב 'שמואל ב  'שמואל א   יהושע שופטים 

While our focus during חומש class is to develop the skills of our students, our goal during נביא class is to understand our History and the stories as 
contained in the נביא.  Our students will be asked to look into the נביא, for to understand the stories from the texts as well as explanations from 
י"רש  and מצודות. 

 Master story of each פרק.   

 Developing נביא skills i.e. translation of groups of פסוקים and be aware of people and places. 

 Accumulating facts and understanding of the basic phrases of  נביא .   

 Test after every two פרקים. 

 Analyze events in the נביא. 
 



 

Other Learning Goals for each grade level: 

'כתה ו 'כתה ה  'כתה ד  'כתה ג  'כתה ב  'כתה א   

 פרשת השבוע בפנים החומש

אידיש -דבר תורה   

 ידיעות כלליות

 ימים טובים

 בת מצוה

 חסידישע ימים טובים

 מילים

 פרשת השבוע בפנים החומש

אידיש\דבר תורה  

 ימים טובים

 ידיעות כלליות

ב פסוקים"י  

 מילים

 עברית

Perfect י"רש  

 פרשת השבוע בפנים החומש

דבר תורה/אידיש  

 ימים טובים

כתיבה& קריאה   

 ידיעות כלליות

 ברכת יעקב

 עברית

 מילים

 עברית

Keep practicing 

כתיבה  & קריאה  

י"אויתית רש -י "רש  

 פרשת השבוע

 דבר תורה

 ימים טובים

 פתגם השבוע

 ידיעות כלליות

 עברית

 מילים

Keep practicing כתיבה 

and קריאה 

 פרשת השבוע

 דבר תורה

 אידיש

 Scrapbook חסידישע

 ימים טובים

 שירו למלך

)ד"ניגוני חב(  

 ידיעות כלליות

 עברית

Awareness of spelling 

through dictation 

 מילים

 

Perfect קריאה and כתיבה 

 פרשה

 חסידישע ימים טובים

 ימים טובים

 ניגונים

 עברית

 מילים

Awareness of spelling 

through dictation 

 ידיעות כלליות

'כתה ח     'כתה ז   

    

 היום יום

 תניא

 פרשת השבוע בפנים החומש

 דבר תורה

 ידיעות כלליות

 ימים טובים

 חסידישע ימים טובים

Holocaust–זכר ימות עולם 

 

 

 פרשת השבוע בפנים החומש

אידיש -דבר תורה   

 ידיעות כלליות

 ימים טובים

 חסידישע ימים טובים

 היום יום

 

 

 


