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Ideeën/voorstel Sjavoeot les  

 
 

 
Kita alef-bet/gan 

 
Neem als het kan mooie mand mee met verschillende producten uit Israel 

 
Verhaal vertellen (voorlezen): ‘het verjaarscadeau voor de Tora’ 
 

Praten over verhaal 
Evt ook over vruchten en groenten die in Israël groeien  Laat toonkaarten zien vd 

7 vruchten uit de LESkist Sjavoeot  (in de soekot leskist zitten nog meer platen) 
 
Werkje 

Mand met vruchten (groenten en fruit) plakken 
 

Vertel de leerlingen dat ze die mand (en nog liever een echte) mee kunnen 
nemen naar de Sjavoeotdienst (donderdagavond en vrijdagochtend a.s.) 
 

Spelletje spelen 
Er is een vruchtendomino in de kast 

‘kleed de Tora’spel uit de kast of LESkist Sjavoeot 
Tora memory uit de kast of LESkist Sjavoeot 
 

 
 

Kita  gimel 
 
Verhaal Vertellen (voorlezen) ‘krijgen vd 10 Uitspraken’ 

 Maak hierbij gebruik vd serie toonkaarten ‘10 Uitspraken’ uit LESkist Sjavoeot  
 Vertel het zo dat je steeds zachter gaat praten zodat, als je bij het noemen vd 

Uitspraken bent, het echt doodstil is. 
 Laat de leerlingen zelf de 10 Uitspraken noemen ipv dat jij ze voorleest (help 

ze hierbij door de toonkaarten een voor een te laten zien) 

 
 

 Leg hierna uit dat de 10 Uitspraken in de Tora staan en dat wij die ieder jaar 
lezen tijdens de Sjavoeotdienst  

 Tijdens het lezen van dit stuk uit de Tora gaat iedereen staan dan is het net 

alsof wij weer allemaal aan de voet vd berg Sinai staan, net als toen. 
 De sjoel is dan mooi versiert met bloemen.  

Vraag: waarom denk je dat dat gebeurt? 
 

Werkje 
Vaasje voor Sjavoeot bloemen versieren mbv IDenti pennen 
Papieren bloemen maken (zie voorbeelden) 

 
Nodig kinderen uit om naar de dienst te komen en hun bloemen (in het vaasje 

kunnen ook echte bloemen) mee te nemen om in sjoel te zetten. 
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Andere mogelijkheid is een grote kartonnen bloem te maken met in hart een 

mitswa te tekenen/schrijven. (zie bij kita dalet) 
 
Extra 

Met de klas zelf 5 (10) les/klassenregels bedenken. Opschrijven op groot vel en 
elke les ophangen. 

 
Een vd hoofdstukken uit ‘Mitswot Om Te Doen’ behandelen. 
 

 
 

 
Kita dalet en hee 
 

Verhaal (samen)lezen/vertellen uit Mijn Joodse Jaar Hfdst Sjavoeot blz. 151-154 
 

Laat de leerlingen zelf de 10 Uitspraken noemen (help ze door de toonkaarten uit 
de LESkist Sjavoeot te gebruiken) 
 

 
Doen 

Met de klas zelf 5 (10) les/klassenregels bedenken. Opschrijven op groot vel en 
elke les ophangen. 
 

Werkje 
Grote kartonnen bloem maken met een hart van ander kleur in het hart een 

mitswa schrijven/tekenen.  
Eventueel meerdere bloemen laten maken. 

 
Ga na of de leerlingen weten wat mitswot zijn, waar ze in staan (Tora)  
Leg eventueel ook uit dat we de sjoel met Sjavoeot extra mooi versieren met 

bloemen. (toen we de Tora kregen stond de kale berg Sinai opeens vol 
bloemen). 

 
Extra 
 

Kita dalet maak wb ‘Sinaï vol bloemen’ 
 

Kita hee  maak wb ‘aan de voet van de Sinaï’  
opdrachtjes uit MJJ en eventueel rest vh hoofdstuk behandelen/maken 


