
 

August 

1. Welcome\ Shalom yeladim – שלום ילדים 

2. Tefilot – תפילות  

3. Selichot – סליחות 

4. Jewish calendar לוח השנה העברי    

5. 4 seasons – 4 עונותה  

 

September 

1. Tefilot –  תפילות 

2. The month of Tishri – שרית חודש  

3. Rosh Hashannah –  ראש השנה 

 סמלים מנהגים, מצוות,  - mitzvot, minhagim, symbols 

 מה אוכלים – the food we eat, and the blessing on each one. 

  צללי השופר - the shofar sounds, the name and meanings. 

4. Holiday songs –    שירי החג 

5. Yom Kippur –  יום כיפור 

6. Sukkot –  סוכות 

 ,סמלים  מנהגים, מצוות  - mitzvot, minhagim, symbols. 

 

October  

1. Tefilot –  תפילות 

 10 days of teshuva – עשרת ימי תשובה 

 Selichot –  סליחות 

 Bain Adam lechavero/lamakom – בין אדם לחברו.למקום 

2. The month of Cheshvan - חשון חודש  

3. Parashot Bereshit – אדם וחוה בריאת העולם  

 

November 

1. Tefilot – תפילות 
2. Parashot - Noh, Leh Lecha, Va’year, chayai Sara,Toldot –  .נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדותפרשות  

3. Midot – מידות      

 יושר – honesty  

 כבוד - respect 

 אהבת אדם – love others 

 צדק - justice 

 ותקווה אמונה  – hope & faith 

 שליטה עצמית – self control 

 מתינות וסבלנות – moderation & patience 

  - צניעות וענווה modesty & humility 

 חסד - kindness 

 אומץ – courage and נדיבות – generosity 

4.  Shabbat - Shabbat blessing. all about Shabbat, songs, Havdalah. 

5.  Hebrew month Kislev – חודש כסלו 

 

Curriculum for JCC Afterschool – שורשים 
program 

 

Jewish Holidays 2021-2022 

Rosh Hashanah 

Mon. 9/6 – Wed. 9/8 

Yom Kippur 

Wed. 9/15 – Thurs. 9/16 

Sukkot 

Mon. 9/20 – Mon. 9/27 

Shemini Atzeret & Simchat Torah 

Mon. 9/27 – Wed. 9/29 

Chanukah 

Sun. 11/28 – Mon. 12/6 

Tu B’ Shevat 

Sun. 1/16 – Mon. 1/17 

Purim 

Wed. 3/16 – Thurs. 3/17 

Passover 

Fri. 4/15 – Sat. 4/23 

Lag B’Omer 

Thurs. 5/19 

Shavuot 

Sat. 6/4 – Mon. 6/6 



 

 December 

1. Tefilot - תפילות 

2. Chanukah   – חנוכה 

 סיפורי המכבים – stories of the Maccabi 

 סיפורי הניסים – stories of the miracles 

 חנוכיות כשרות – kosher Chanukkiah 

 מצוות ומנהגים – mitzvot & customs 

 שירים – songs 

  ברכות - blessing 

3. Hebrew month of Tevet חודש טבת    

4. Parashot: Va’yetzeh,Va’yeshlach, Va’yeshev’ Mi’ketz  – ות ויצא, וישלח,וישב,מקץפרש  

 

January 

1. Tefilot 

2. Talk about thye book of Shemot –  על ספר שמותלדבר  

3.  Parashot: Va’yegash, Va’yeechi, Shemot, Va’yereh – ויגש, ויחי, שמות, וארא  פרשות:   

4. The Jewish month of Sh’vat -     חודש שבט  

5. Tu B’ Shevat – ט"ו בשבט 

 מצוות ומנהגים – mitzvot & customs 

  איך חוגגים בישראל - what do we do in Israel on Tu B’Shevat 

 זרעים של עצים. זרעים של מידות – seeds of plants, seeds of midot 

 

February 

1. Tefilot   -תפילות  – 

2. Parashot:  Bo, Be’shalach, Yetro, Mishpatim, Teruma – פרשות: בא, בשלח, יתרו, משפטים,תרומה  

3. The Jewish month of Adar – חודש אדר 

4. The mitzvot of being happy in - Adar אדר מרבים בשמחה  משנכנס   

 

March 

1. Tefilot – תפילות 

2. Parashot: Tezave, Ki Te’sa, Va’yikhal, Va’yikra – התורה. פרשות סיפורי  

3. The book of shemot – ספר שמות  

4. Shabat Zachor, Shabbat Para – שבת זכורת שבת פרה 

5. Purim – פורים 

 mitzvot & customs - מצות ומנהגים 

 the story of the Megillah - סיפור המגילה 

 fast of Esther - צום אסתר 

 songs -  שירים   

6. Prep for Passover – להתחיל הגדות \להתחיל ללמוד על פסח  

7. The Jewish month of Nisan - ניסן חודש    

8. Midot – מידות 

9. The 4 seasons – העונות ארבעת  

 

 



 

April  

1. Tefilot  –  

2. Torah stories: Yuosuah, the spies, entering the land of Israel – סיפורי התורה: יהושוע, המרגלים, הכניסה לארץ ישראל 

3. The Jewish moth of Iyyar – איר חודש  

4. Passover – פסח   

 ההגדה .5

 יציאת מצרים .6

 האוכל והברכות .7

 הסמלים .8

 משמעות המילה סדר .9

10. The Jewish month of Sivan – חודש סיון 

11. Yom ha’atzmut –  יום העצמאות 

 

May 

1. Tefilot –   תפילות 

2. The book of Bamidbar & Devarim – ספר במדבר & דברים 

3. Torah stories: King David, King Shlomo , Shimshon,  Goliat– דוד המלך, שלמה המלך, שמשוןסיפורי התורה :    

4. Lag Ba’omer – בעומר"ג ל  

5. Rabbi Akiba – רבי עקיבא  

6. Shavuot – שבועות 

 Mitzvot & minhagim –מצוות מנהגים 

 Matan Tora, 10 commedments –  ,הדברות 10מתן תורה  

 Blessing –  ,המינים 7ברכות  

 Songs - שירים 

7. The Jewish months Tamuz, Av, Elul – תמוז אב חודשחודש חודש אלול   

8. Yom Jerusalem –  ירושליםיום  

 

 


