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Shavuos Lapbook 
By Torah Umesorah Lakewood Teachers’ Center 

Based on All-In-One Shavuos Folder (L_01663) by Mrs. Donna Zeffren 

 
Grade Level: Elementary, Middle School 
 
Description: 
This lapbook is an innovative way to compact all the aspects of חג השבועות into one 
beautiful folder. This Shavuos project contains a full Shavuos curriculum for the middle 
– upper elementary school grades. The instructions for the teacher are in English while 
the actual lessons are in Hebrew. Note: This lapbook, or any of the mini-books 
inside it, can be used for any theme/topic or חומר. 
 
Goals/Objectives: 
Students will create a beautiful interactive folder in which they will record key points 
regarding Shavuos. 
 
Materials Needed: 

• File folder 
• Scrapbook paper or colorful 4 inch long index cards 
• Different colored papers 
• Glue 
• Scissors 
• Labels 
• Cover picture 
• Back picture 
 

 
Instructions on how to make the Lapbook / File Folder: 
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1. Open the folder. Fold both sides inward 

towards the center (to the folder line) 
creating a two “door” folder 

2. With the folder closed, glue the title page to 
the front of the folder. Once dry, slit the title 
page along the space between the two 

“doors” of the cover. (This may be easiest to accomplish using 
an X-acto knife.)  

3. Paste a cardstock in the inside center. 
4. Glue Bikurim picture on the back.  
5. Make different book-like folds and glue inside the folder as 

shown below 
6. Have students add the information learned into the appropriate 

sections.  
 
Variations: 

• Change the color, shape or layout of the papers in the folder. 
• Use this project idea for a different Yom Tov or for a different 

topic altogether. 
 
 :Step Book שמות החג
Instructions for creating a step book: 
Note: after creating a step-book it can be die-cut into a shape. Ex: a dreidel, a matzah. 
 
 
 

1. Arrange a few papers with an equal 
distance between each one. (about ½”) 

2. Fold the top half of the papers over 
backwards, so that the two middle 
layers are the same distance as all the 
others. The joining papers will be the 
same color. (Yellow – in the above 

diagram) 
3. Staple on the fold. 

Teach the following information about the various names of the chag, and then fill in the 
information on each inside flap of the “step book”. 
 

על שם שבעה השבועות שאנחנו סופרים מליל שני של פסח. ביום החמשים הוא חג לה'  –חג השבועות 
 ולתורה שנתן לנו בהר סיני.

על שם מצות ביכורים שקיימו בני ישראל בזמן שבית המקדש הי' קיים. ראשית כל פרי  –חג הבכורים 
עת המינים ששמו ב"טנא" והביאו לכהן בביהמ''ק.משב  

על שם שו' סיון, חג השבועות, הוא הזמן שקבלנו התורה בהר סיני. –זמן מתן תורתנו   
על שם שחג השבועות חל בתקופה שקוצרים החיטים לתבואה. –חג הקציר   
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חג השבועות הוא  – עצרת
 "עצרת" לחג הפסח...
 
  :Mini File Folder מזל של סיון
Use the Mini File Folder Die-cut (found in any teacher center), and fill 
in the following information: 

תאומים –מזל של סיון   
 כנגד משה ואהרן ששקולים. כנגד שהם נתנו את התורה לבני ישראל בחדש סיון.
 
 :Mini File Folder אקדמות
Use the Mini File Folder Die-cut, and fill in the following information. 

קוראים ביום ראשון של שבועות -  
נכתב על ידי רבי מאיר -  

מודים על שבח של ה', התורה, ובני ישראל. -  
 
Magic Book  
Make a six page book out of 1 sheet of paper! 
 :Magic Book: Instructions to create a magic book מנהגי חג השבועות

 
1. Fold a piece of paper in half (the long way) a.k.a. – HOT DOG fold. 
2. Open it up and fold in half the short way a.k.a. – HAMBURGER fold. 
3. Fold it in half a second time in a hamburger fold. 
4. Open the second fold  
5. Using a scissors, cut on the center fold from the folded side to the center. 
6. Open all the folds and refold the long way so that the cut is open in the middle. 
7. Fold the book. 
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Teach the following information to our class 
about the various minhagim for Chag 
Hashavuos, and then proceed to have the class 
fill the information into the “magic book”. 
 

?מדוע. חלב מאכלי אוכלים  
 שחיטה על נצטוו י''ב, התורה קבלת אחרי אבל. טמאות בהמות לאכול יכולים היו י''ב התורה קבלת עד -

 היום אותו' שהי מפני הכלים את להגעיל יכלו לא הם! טמאים היו שלהם הכלים כל לכן. אסורות ומאכלות
.חלב מאכלי אכלו לכן. שבת  

.הלוחות את לקבל לשמים משה שעלה יום 40 כנגד" 40" בגמטריא חלב -  
ועשבים פרחים עם הכנסת ובית הבית את מקשטים  

.לתורה מתן לכבוד פרחים עם ויפה ירוק שנעשה סיני להר זכר -  
  התורה בלמוד ועוסקים הלילה כל נעורים להיות נוהגים

...) אותם לעורר צריך' הי רבינו ומשה תורה מתן לפני הלילה לישון שהלכו ישראל בני שעשו מה לתקן(
!שבועות ליל כל תורה שלומד למי הרבה שכר יש  
". שבועות ליל תקון" לאמר נוהגים יש  
?זה מה  

שבכתב מתורה פסוקים -  
פ''שבע מתורה חלק -  
הזהר מן דברים -  
בקצור מצוות ג''תרי -  

תהלים ספר אומרים  
.השבועות בחג ונפטר נולד, הספר מחבר, המלך שדוד משום  

 
רות מגילת  Mini Megillah:  

Use the mini megillah die-cut (found in any teacher center) to cut out as many pages as 
you need, and glue together the ends to make a mini megillah book. 
 
Teach the story of מגילת רות to the class. Summarize the main points in the mini 
megillah in your lapbook. 

 

 קוראים מגילת רות ביום ב' של שבועות. מדוע?
השבועות בחג ונפטר נולד הוא. מרות נולד המלך דוד -  
.השבועות בחג עצמם על התורה את ישראל בני שקבלו כמו עצמה על התורה עול את קבלה רות -  
"הקציר חג" הוא השבועות וחג, הקציר בזמן קרה רות של הספור -  
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 מגילת רות
.וכליון מחלון היו ובניו נעמי היתה אשתו. השופטים שפוט בימי עשיר איש' הי אלימלך -  
 ואכלו כסף רצו העניים שכל הטרדה מפני ישראל בארץ להשאר רצה לא אלימלך. ישראל בארץ רעב' הי -

 ממנו
.במואב לגור הלכו ובניהם, נעמי, אלימלך -  
.ומתו חולים נעשו בניו. ומת חולה נעשה הוא. עני נעשה. שלו העברה בשביל אבימלך את העניש' ה -  
 הולכת רות. למואב נשארה ערפה. במואב להשאר וערפה מרות בקשה היא. ישראל לארץ חזרה נעמי -

'.יהודי ונעשית ישראל לארץ נעמי עם  
.לאכל לחם בשביל תבואה של שבלים ללקט בועז של לשדה הלכה רות -  
.לאשה אותה ולקח רות של וצניעות החסד מדת את הכיר בועז -  
. המשיח מלך יצא מדוד – המלך דוד← ישי← עבד: צדיק בן הולידה רות -  

 
Information for Megillah Matchbook:  
Instructions to create a matchbook 

1. Cut strips of paper 2’’x4’’ 
2. Fold the paper down leaving about ½’’ at the bottom 
3. Fold up the remaining ½’’ 
4. Students can paste in lines. (file attached) 
5. Paste on the שמות החג labels on the flap (file attached) or students can write it. 

 

 

 

 

 

 הרעב בזמן ישראל בארץ להשאר רצה לא. השופטים בימי שחי עשיר איש. אותו העניש' ה – אלימלך
.מת והוא  
.ה'ובני בעלה שמת אחרי  ישראל לארץ חזרה. אלימלך אשת – נעמי  
.מת והוא אותו העניש' ה. ממואב לרות התחתן. ונעמי אלימלך בן – מחלון  
.מת והוא אותו העניש' ה. ממואב לערפה התחתן. ונעמי אלימלך בן – כליון  
 ונעשה מת שמחלון אחרי נעמי עם ישראל לארץ חזרה היא. למחלון התחתנה. ממואב נערה – רות
'.יהודי  
.מת שכליון אחרי במואב למשפחתה חזרה היא. לכליון התחתנה. ממואב נערה – ערפה  
. לרות התחתן הוא". שכחה"ו" פאה"מה אכל ללקוט שלו לשדה הלכה רות. וצדיק עשיר איש' הי – בועז
"עבד" בשם בן הולידו הם  
 את ומחבר ישראל על מלך, צדיק' הי. ובועז רות בן עובד בן מישי נולד. השבועות בחג ונפטר נולד – דוד
".תהלים" ספר  
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 מנהגי חג השבועות  בועז  נעמי  רות

 מגילת רות  אלימלך  דוד  כליון

שבועותהחג   חג הקציר כוריםיהב חג     החג שמות  

 מחלון  זמן מתן תורתינו  עצרת  אקדמות

סיון מזל  ערפה      

 מנהגי חג השבועות  בועז  נעמי  רות

 מגילת רות  אלימלך  דוד  כליון

שבועותהחג   חג הקציר כוריםיהב חג    שמות החג   

 מחלון  זמן מתן תורתינו  עצרת  אקדמות

סיון מזל  ערפה      

 מנהגי חג השבועות  בועז  נעמי  רות

 מגילת רות  אלימלך  דוד  כליון

שבועותהחג   חג הקציר כוריםיהב חג    שמות החג   

 מחלון  זמן מתן תורתינו  עצרת  אקדמות

סיון מזל  ערפה      

 מנהגי חג השבועות  בועז  נעמי  רות

 מגילת רות  אלימלך  דוד  כליון

שבועותהחג   חג הקציר כוריםיהב חג    שמות החג   

 מחלון  זמן מתן תורתינו  עצרת  אקדמות

סיון מזל  ערפה      




