הצעה לפריסה שנתית – כיתות ה ' תרבות ישראל  06ש"ש
חודש
אלול-
תשרי
ספטמבר
תשרי-
חשוון
אוקטובר

אירועים מיוחדים
ראש השנה

יום כיפור  +סוכות

חשוון -כסלו יום הזיכרון יצחק רבין
חג הסיגד
נובמבר
כ"ט בנובמבר
כסלו -טבת יום הזיכרון דוד בן גוריון
חנוכה
דצמבר

שבט -אדר
פברואר

י' בטבת ,יום הזיכרון
הבינלאומי לשואה  +יום
המאבק באנטישמיות
ט"ו בשבט,
יום המשפחה ל' שבט

אדר -ניסן
מרץ

פורים
היום הבין לאומי למאבק

טבת-שבט
ינואר

נושאים
 1ש"ש שיעור לפתיחת הנושא  -משמעות המקצוע תרבות ישראל (באתר חינוך ישראלי)
 1ש"ש ראש השנה או  1ש"ש יום הכיפורים
 2סרגל זמן  +ארון הספרים היהודי
 1ש"ש – מנחם בגין (הנושא השנתי ע"פ דרישת משרד החינוך.חומרים באתר חינוך ישראלי)
 2ש"ש סוכות
 1ש"ש שלוש הרגלים
 4ש"ש היצירה היהודית – מהו מדרש,השאלה במרכז התרבות היהודית ,מדרשי אגדה ומדרשי הלכה  ,מדרשי א"י
 1ש"ש כ"ט בנובמבר
 5ש"ש היצירה היהודית – ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי
 1ש"ש – דוד בן גוריון (הנושא השנתי ע"פ דרישת משרד החינוך  .חומרים באתר חינוך ישראלי)
 1ש"ש חנוכה
 4ש"ש היצירה היהודית – והמדרש עוד לא תם  :המדרש בתרבות היהודית
 5ש"ש – סמלים  ,מהם סמלים ,דגל ישראל ,המנורה ,התקווה ,סמל העיר ירושלים
 3ש"ש – בואו נשיר את השיר של הארץ (ארץ ישראל שלי ,כאן ביתי פה אני נולדתי ,לך לך )
 1ש"ש ט"ו בשבט
 5ש"ש – ירושלים  ,עברה של העיר ,מרכז לשלושת הדתות ,העיר שחוברה לה יחדו ,הכרות עם אתרים נוספים.
 2ש"ש – בואו נשיר את השיר (נדודים ומולדת ,פתאום אני רוצה הביתה חזרה)
 1ש"ש פורים
 2ש"ש פסח

בגזענות
חג הפסח

 5ש"ש נשיאי המדינה

ניסן -אייר
אפריל

יום הזכרון לשואה
ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל +
יום העצמאות

 2ש"ש יום העצמאות
 4ש"ש בואו נשיר את השיר (חורבן ונחמה" ,אומרים ישנה ארץ" ,כיסופים וגעגועים  ,אם אשכחך ירושלים ),

אייר -סיוון
מאי

ל"ג בעומר
יום ירושלים

 1ש"ש יום ירושלים
 4ש"ש בואו נשיר את השיר (עליות בתקופה שבין חורבן בית שני להתעוררות התנועה הציונית ,חוצבים אנו גורל
ביד רמה  ,השיבה ארצה)

סיוון -תמוז
יוני

שבועות

 1ש"ש שבועות
 2ש"ש בואו נשיר את השיר  -הפנים היפים של הארץ מתגלים ,קום והתהלך בארץ אחרי הכל את שיר -משימת
סיכום

