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ייחודיות הסדרה
לימוד התורה מהיום הראשון בכיתה א', במקביל להקניית הקריאה והעצמתה.

לימוד התורה על רצף הצירים המרכזיים של החומש כולו.
לימוד תורה והנחלת ערכים ליישום בחיי היום-יום.

לימוד תורה מתוך הקשבה ושיח על הפשט של הפסוקים. 
החוברות מאוירות, צבעוניות, מובנות ומכוונות למיומנויות התלמידים על פי גילם ורמתם.

בחוברות שאלות חשיבה, הבנה, שינון והפנמה.

לכל חוברת בסדרה:
מדריך למורה
וספר דיגיטלי
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בראשית כיתה א'
החוברת עוקבת אחר שלוש הפרשות 

הראשונות של חומש בראשית: 
בראשית, נח ולך לך, ומשמשת 

לתלמידים חומש ראשון, המאפשר 
להם לגעת במילים ובפסוקים לפי 

יכולתם בכיתה א'. 

בראשית כיתה ב'
החוברת עוקבת אחר דמויותיהם 

של אבות ואמהות  האומה : 
אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, 

רחל ולאה - כפי שהן עולות מן 
האירועים בפרשות וירא – ויחי.

שמות כיתה ג'
החוברת עוקבת אחר 

סיפור יציאת מצרים למן 
ימי השעבוד ועד לבניית 

משכן ה' במדבר סיני. 

 ויקרא כיתה ד' 
החוברת עוקבת 

אחר המושג קדושה 
ביחס לבית המקדש, 
לקורבנות, למועדים, 

למשפחה ולחברה כולה.

במדבר כיתה ה' 
החוברת עוקבת אחר מסעות בני 

ישראל במדבר ומבררת את נושא 
המנהיגות, הבאה לידי ביטוי באירועי 
המסעות במדבר, בהנהגתם של משה 

אהרון ומרים.

דברים כיתה ו' 
החוברת עוקבת אחר 
נאומיו של משה רבנו 

ותהליך העברת העם מן 
המדבר לארץ ישראל 

מבחינה רוחנית ומעשית.

סדרת החוברות “לגדול עם התורה" מיועדת לתלמידי בתי־הספר היסודיים בחינוך הממלכתי דתי ומאושרת  על ידי משרד החינוך.
חוברות העבודה לתלמיד מקיפות את כל חמשת חומשי התורה ומותאמות לגיל התלמידים, לתכנית הלימודים ולמיומנויות 

הנדרשות בכיתות השונות.
בחוברות ימצאו המורים הצעות לסדר לימוד התורה על פי האירועים, הדמויות, ציר הזמן ומסגרת המקום המתוארים בחומש.

כל יחידת לימוד בנויה משאלות בקיאות ותוכן, וכוללת שאלות והצעות לדיון באשר ליישום הערכים והמצוות בחייהם של 
התלמידים.

למידה בעלת ערך מוסרי וערכי, חיבור לפסוקים עצמם.
למידה המובילה לידי מעשה )מיומנות, הבנה, מחשבה(. 

עקרונות הסדרה 

לימוד תורה בעל ערך מוסרי וערכי המוביל לידי מעשה )מיומנות, הבנה ומחשבה( 



לגדול עם הנביא

עקרונות להוראת נביא
החוברות נכתבו בהלימה מלאה לתכנית הלימודים של משרד החינוך,

הן מבחינת חומרי הלימוד והן מבחינת המיומנות הנדרשת בגילאי בית הספר היסודי.
החוברות עוקבות אחר דמויות ומנהיגי העם בתקופת הנביאים הראשונים.

החוברות מלוות במפות ארץ ישראל מאירות עיניים.
החוברות מסודרות על פי סדר הפרקים באופן השומר על הרצף הסיפורי.

שאלות לדיון בחברותא המחברות את הערכים העולים מהפסוקים אל עולמם של התלמידים. 

לכל חוברת בסדרה:
מדריך למורה
וספר דיגיטלי
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יהושע כיתה ג'
החוברת עוקבת אחר 

כיבוש הארץ, 
בצמוד למפת הארץ ומתוך 

חיבור לדמותו של יהושע 
מנהיג העם הממשיך בדרכו 

של רבו משה רבנו.

שופטים כיתה ד' 
החוברת עוקבת אחר 

הייחודיות של כל שופט, 
ומאירה את כוחו המיוחד 

בהנהגת העם בדורו.


