תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות לכיתה ב-ד

נושא בתכנית הלימודים
אנחנו אזרחים במדינת ישראל

תת נושא
אנחנו משפיעים!

זכויות וחובות

מדינת ישראל

שם הפעילות  -קישור
בחירות במעגלים
האם אוכל לשנות את הגרף?
הילדים לשלטון
איכות הסביבה
עבדות ילדים
המועדון הוא שלנו
ממחזרים
שלא ייגמר לנו הים
קונים ירוק
שביל הבחירה
מה בוער
מה ההבדל  -פעילות על מצעים.
בחירות במעגלים
כיצד מצביעים?
האם כולם יכולים להיבחר?
מי בוחר?
לשם מה עושים בחירות?
בעד מי בוחרים ומדוע?
בשביל מה צריך מפלגות?
חסינות וזכות השתיקה
הילדים לשלטון
עבדות ילדים
שבוע זכויות האדם
המועדון הוא שלנו
חוק המזוזה
חוק יסוד ירושלים
אחוז החסימה
כאשר מקבלים מכתב פיטורים
עבודת המשטרה ובית המשפט
לחלק את עוגת התקציב
אנו מכריזים בזאת
מסע אל מדינה
גלגולו של הדגל
מה יש לדעת על הדגל?
דגל במקורות
כ"ט בנובמבר  - 7491ההצבעה
באו"ם על תכנית החלוקה
חוק המזוזה
חוק יסוד ירושלים
מה הופך עיר לעיר בירה
טקסים בירושלים
ענפי כלכלה בירושלים

נושא בתכנית הלימודים

תת נושא

מוסדות וארגונים

תושבי ישראל

חוק נולד
שם הפעילות  -קישור
בחירות ביער הירוק
שביל הבחירה
מה בוער
אחוז החסימה
מי אני  -מושגים במערכת הבחירות
מה ההבדל  -פעילות על מצעים.
כאשר מקבלים מכתב פיטורים
ידידי גבול
להעביר את התקציב
לחלק את עוגת התקציב
סיכום עקרונות הבחירות
מדריך לצופה בתעמולת בחירות
בחירות במעגלים
כיצד מצביעים?
האם כולם יכולים להיבחר?
מי בוחר?
לשם מה עושים בחירות?
האם כל המפלגות יכנסו לכנסת?
בעד מי בוחרים ומדוע?
מהי מפלגה?
בשביל מה צריך מפלגות?
דרוש חבר כנסת!
חסינות וזכות השתיקה
אנו מכריזים בזאת
הילדים לשלטון
חוק המזוזה
חוק יסוד ירושלים
מה הופך עיר לעיר בירה
טקסים בירושלים
חוק נולד
בחירות ביער הירוק
כאשר מקבלים מכתב פיטורים
להעביר את התקציב
לחלק את עוגת התקציב
בגללך כולנו נסתבך
על המפה
בדואים בנגב '05-'05
מבט לעבר העדה הדרוזית
טקסים בירושלים
ענפי כלכלה בירושלים
ילדי האזעקות
כאשר מקבלים מכתב פיטורים
בואו נכיר את (הכרת עץ המשפחה)
יום כיף בחיפה

נושא בתכנית הלימודים

תת נושא

כללי

לחיות בסביבות משתנות

החברים שלי

קריאת שלטים בערבית
שם הפעילות  -קישור
היומן של סעיד
ידידי גבול
חרדים
הנוצרים בישראל
סיכום עקרונות הבחירות
מדריך לצופה בתעמולת בחירות
בחירות במעגלים
בגללך כולנו נסתבך
חג המולד
כיצד מצביעים?
האם כולם יכולים להיבחר?
מי בוחר?
לשם מה עושים בחירות?
האם כל המפלגות יכנסו לכנסת?
בעד מי בוחרים ומדוע?
מהי מפלגה?
בשביל מה צריך מפלגות?
דרוש חבר כנסת!
חסינות וזכות השתיקה
האם אוכל לשנות את הגרף?
על המפה
אנו מכריזים בזאת
הילדים לשלטון
מסע אל מדינה
איכות הסביבה
גלגולו של הדגל
מה יש לדעת על הדגל?
דגל במקורות
עבדות ילדים
שבוע זכויות האדם
כ"ט בנובמבר  - 7491ההצבעה
באו"ם על תכנית החלוקה
בדואים בנגב '05-'05
מבט לעבר העדה הדרוזית
המועדון הוא שלנו
חוק המזוזה
חוק יסוד ירושלים
מה הופך עיר לעיר בירה
טקסים בירושלים
שובבות או אלימות?
כשבלב כועסים
הילדים משכונה ד'
היו אתם השופטים
החופש להיות אני

נושא בתכנית הלימודים

תת נושא

היישוב שלי

הילד הזה הוא אני

המשפחה שלי

מכירים את ארץ ישראל

ארץ ישראל וגבולותיה

המועדון הוא שלנו
שם הפעילות  -קישור
בואו נכיר את (הכרת עץ המשפחה)
יום כיף בחיפה
ראש פינה והמושבות הראשונות
שדרות וישובי עוטף עזה
הקמת תל אביב
המועדון הוא שלנו
מקימים שכונה בחולות
בונים רחובות וכבישים
בנין הגימנסיה בתל אביב
הירידה לחוף יפו
בואו נכיר את (שמות רחובות
השכונה)
גם אני חיפאי
יום כיף בחיפה
מזנקים למים
התחביבים שלי
דף חדש
הדרור לבחור
החופש להיות אני
גם אני חיפאי
יום כיף בחיפה
השורשים שלי
המשפחה שלי
מסורת משפחתית
אילן יוחסין  -עץ המשפחה
כיבוד הורים
חוקים משפחתיים
תינוק חדש במשפחה
חובות וזכויות במשפחה
קנאה בין אחים
בואו נכיר את (הכרת עץ המשפחה)
משפחה יקרה
היו אתם השופטים
הדרור לבחור
החופש להיות אני
מה קורה לאקלים בעולם?
איך אפשר למנוע פגיעה בכדור
הארץ?
תשבץ התחממות כדור הארץ
המועדון הוא שלנו
ממחזרים
שלא ייגמר לנו הים
מקימים שכונה בחולות
יוצאים לבלות
ברכת הארץ

נושא בתכנית הלימודים

תת נושא

מישור החוף

מסביב לעולם

מסעות בעולם

פני הארץ ואיתני הטבע

אנחנו נשארים בארץ
שם הפעילות  -קישור
מטיילים בארץ
אצלנו בבית
הילדים מגבול הצפון
הקמת תל אביב
תל אביב
שלא ייגמר לנו הים
ראש השנה אחר
קר שם בחוץ
מגדל האנוי
אומרים ישנה ארץ
תה ואורז יש בסין
כובשים את פסגת הָ אֶ ו ֶֶרסְ ט
מסביב לעולם בשמונים דקות
יערות הגשם הם ג'ונגל!
חג המולד מסביב לעולם
קרנבלים בעולם
לא כל יום פורים
ארץ הרבה עצים
משחק הדגלים
שימוש בצבעים ובצורות
התקווה של וויני
תומס רוצה שלום
נהג הגמלים הקטן
אמונות צבעוניות  -תערוכה
וירטואלית
ילדי הנהר הקדוש
איך נולדה מעצמה? ההיסטוריה של
ארצות הברית.
נכיר את ארצות הברית
מסביב לעולם  -איטליה
מה זה באיטלקית?
מלחשים שאיטליה...
יום המים הבינלאומי
והרי התחזית
האם אוכל לשנות את הגרף?
כובשים את פסגת הָ אֶ ו ֶֶרסְ ט
עשר המכות במדע
חידון צורות נוף
חידון עולמי
התחממות כדור הארץ
הוריקן!
עשה זאת בעצמך
עננים
שעון של פעם
למה היא רועדת?

נושא בתכנית הלימודים

תת נושא

כללי

צונאמי
שם הפעילות  -קישור
בעקבות מחזור המים
מדען צעיר
מידע ים
לחקור בקור :צדים פתיתים
מדריך לפתיתי שלג
נפלאות הכבידה
מחזורי הגאות והשפל
והארץ נוע תנוע
איך שומרים על האקלים של כדור
הארץ?
טריוויה כדור הארץ
הר געש -עשה זאת בעצמך
כל מה שרצית לדעת על הרי געש
שטפונות
יובל לכיבוש פסגת האוורסט
איך נולד הוריקן?
מה קורה לאקלים בעולם?
איך אפשר למנוע פגיעה בכדור
הארץ?
תשבץ התחממות כדור הארץ
ראש השנה אחר
יום המים הבינלאומי
והרי התחזית
קר שם בחוץ
מגדל האנוי
האם אוכל לשנות את הגרף?
אומרים ישנה ארץ
תה ואורז יש בסין
כובשים את פסגת הָ אֶ ו ֶֶרסְ ט
מסביב לעולם בשמונים דקות
יערות הגשם הם ג'ונגל!
חג המולד מסביב לעולם
עשר המכות במדע
קרנבלים בעולם
לא כל יום פורים
ארץ הרבה עצים
חידון צורות נוף
חידון עולמי
משחק הדגלים
שימוש בצבעים ובצורות
התחממות כדור הארץ
הוריקן!
עשה זאת בעצמך
עננים
שעון של פעם

למה היא רועדת?
התקווה של וויני
תומס רוצה שלום
צונאמי
בעקבות מחזור המים
מדען צעיר
מידע ים
לחקור בקור :צדים פתיתים
מדריך לפתיתי שלג
נפלאות הכבידה
מחזורי הגאות והשפל
והארץ נוע תנוע
איך שומרים על האקלים של כדור
הארץ?
טריוויה כדור הארץ
הר געש -עשה זאת בעצמך
כל מה שרצית לדעת על הרי געש
שטפונות
נהג הגמלים הקטן
אמונות צבעוניות  -תערוכה
וירטואלית
ילדי הנהר הקדוש
איך נולדה מעצמה? ההיסטוריה של
ארצות הברית.
יובל לכיבוש פסגת האוורסט
נכיר את ארצות הברית
איך נולד הוריקן?
מה קורה לאקלים בעולם?

תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות לכיתה ה

נושא בתכנית הלימודים
מכירים את ארץ ישראל

ארצות הים התיכון

הגלובוס והמפה

תת נושא
ירושלים בירת ישראל

שם הפעילות  -קישור
ירושלים בכיף
ירושלים בירת ישראל
מדוע הוקמה ירושלים ב ...ירושלים?
היציאה מהחומות
ירושלים מדור לדור
אתרים בירושלים
תאריכון ירושלמי
משחק ירושלמי
התאריכון שלי
טיול בירושלים
בין הרים ובין גבעות טסה הרכבת
טבע בירושלים
ירושלים
ירושלים של היום
לאן הגענו
חוק יסוד ירושלים
מה הופך עיר לעיר בירה
טקסים בירושלים
ענפי כלכלה בירושלים
מי אני? אתרים בירושלים
מי רוצה להיות ירושלמי?
סכסוכי מים במזרח התיכון
המלך תות אנך' אמון
איפה זה?
הים שלנו
השוואה בין ארצות הים התיכון
פאוזיה בת קהיר
ירדן בקיצור
מסביב לעולם  -איטליה
מה זה באיטלקית?
מלחשים שאיטליה...
בואו נכיר את (הכרת עץ המשפחה)
זרעי קיץ מים
האו"ם בקיצור
חידון צורות נוף
תפזורת מושגי מפה
קריאת כיוון
מפות שכאלה
חידון עולמי
מפליגים במרחב
סימנים מוסכמים
השלימו את המקרא
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היקום
היקום
היקום
היקום
היקום
היקום
היקום
היקום
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שם הפעילות  -קישור
איפה זה?
שעת כדור הארץ
מסביב לעולם  -איטליה
מלחשים שאיטליה...
בואו נכיר את (שמות רחובות השכונה)
זרעי קיץ מים
צונאמי
חשיפה לשמש
ליקוי מאורות
נחיתה על טיטאן
הירח ומופעיו
סקי על הירח
גלויות מן החלל
שעת כדור הארץ
החודש בלוח השנה העברי

תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות לכיתה ו

נושא בתכנית הלימודים
מכירים את ארץ ישראל

תת נושא
צפון ישראל

מישור החוף> תל אביב

כללי

שם הפעילות  -קישור
מסע על רמה
כנרת שלי
ייבוש החולה
ראש פינה והמושבות הראשונות
הרפתקה ביישובי הצפון
צפון
גם אני חיפאי
יום כיף בחיפה
הילדים מגבול הצפון
מקימים שכונה בחולות
בונים רחובות וכבישים
בנין הגימנסיה בתל אביב
הירידה לחוף יפו
שיר הנמל של לאה גולדברג
חוויה בחוף הים
הכול התחיל מיפו
מקימים שכונה בחולות  -המשך
עיר הולכת ומתפתחת
החאן ביפו
פסל הלויתן
חלום שהפך למציאות
חנוכת נמל תל אביב
סירה ראשונה מורדת למימי נמל תל
אביב
סמל העיר תל אביב
העיר העברית הראשונה
מה בתמונה  -תל אביב
הסירה
ירושלים בכיף
ירושלים בירת ישראל
מדוע הוקמה ירושלים ב ...ירושלים?
היציאה מהחומות
ירושלים מדור לדור
אתרים בירושלים
מסע על רמה
כנרת שלי
יוצאים לבלות
ברכת הארץ
אנחנו נשארים בארץ
תאריכון ירושלמי
משחק ירושלמי
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התאריכון שלי
שם הפעילות  -קישור
טיול בירושלים
ייבוש החולה
מטיילים בארץ
ראש פינה והמושבות הראשונות
הרפתקה ביישובי הצפון
הקמת תל אביב
בין הרים ובין גבעות טסה הרכבת
טבע בירושלים
ירושלים
אצלנו בבית
צפון
תל אביב
ירושלים של היום
לאן הגענו
חוק יסוד ירושלים

