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zo werk je met de Kleutersidoer  

 

Verdelen over 2 tot 4 lessen, afhankelijk vd lestijd. De afsluiting staat hier los van. 

2 lessen: A. inleiding, kaft, blz 2 Sjema, blz 3 Ve’ahavta, blz 5 Siem sjalom 

      B. verhaal , blz 1, blz 4 Baroech…, blz 6 Osé sjalom, blz 7 eigen keuze, blz 8 Amen 

3 lessen: A. inleiding, kaft, blz 5 Siem sjalom 

     B. verhaal , blz 1, blz 2 Sjema, blz 3 Ve’ahavta, blz 6 Osé sjalom 

     C. Ose sjalom en Siem sjalom zingen, blz 4 Baroech…, blz 7 eigen keuze, blz 8 Amen 

 

Inleiding  Kringgesprek n.a.v. praatplaat MITSWA: BIDDEN.  

Bijbehorende tekst en vragen: zie hieronder. 

In sjoel de sidoeriem bekijken  of in de klas laten zien. 

Samen in sidoer kijken: hoe gaat sidoer open, er staan Hebreeuwse en 

Nederlandse letters in, er zijn geen plaatjes) 

 

Kaft 

 

Kleuren 

Naam schrijven nederlands en hebreeuws 

 

blz 1 (leeg) Verhaal  vertellen/voorlezen zie bijlage of rimon-site  

Kinderen tekenen zichzelf (of foto) en 

plakken of stempelen er alef-bet letters bij die omhoog vliegen 

 

blz 2 Sjema Hoofd zo kleuren en bij tekenen dat het op eigen hoofd lijkt. 

Keppeltje voor jongens, evt. haarspeldjes voor meisje etc. 

Sjema in het oor opzoeken en kleuren 

Sjema leren zeggen/zingen. www.rimon-ljloc.nl/p/images/mp3/shemaDaan.mp3  

 

blz 3 Ve’ahavta Praten over hoe je God kan laten zien dat je van Hem houdt, plaatjes 

bekijken en samen andere voorbeelden bedenken. 

Kijken naar mezoeza bij een deur en vertellen dat daar het Sjema in zit 

Plaatjes kleuren 

 

blz 4 Baroech  

        Ata Adonai 

Uitleggen dat wij als wij bidden God vaak prijzen en bedanken maar ook 

vragen om bv zieken beter te maken. Geef hiervan voorbeelden (zie sidoer 

o.a. Amida op weekdagen) Leg wel uit dat je God niet om een nieuwe fiets 

kunt vragen. 

Laat de kinderen zelf iets tekenen (schrijven voor wie het kan) of plakken 

waarvoor ze God willen bedanken/prijzen/vragen  

 

blz 5 Sim sjalom Siem Sjalom (leren) zingen 

Praten over hoe je vrede met elkaar maakt/houdt 

Plaatjes kleuren 

 

blz 6 Osé sjalom Osé sjalom (leren) zingen 

Uitleggen dat wij samen bidden en dat Eloheenoe ‘onze God’ ,dus van ons 

allemaal, betekent.  

Tekening af laten maken met kinderen die elkaars handen vasthouden en 

ELOHEENOE natrekken 

 

blz 7 leeg 1. een liedje plakken dat je in sjoel/klas zingt   of 

2. een beracha die geleerd is plakken/tekenen of 

3. een Tora verhaal plakken/tekenen of 

4. anders nl.: ………….. 

 

Blz 8 Amen Als iemand en beracha of gebed heeft gezegd, beamen de mensen die dat 

horen wat er is gezegd. Zij zeggen dan AMEN = zo is het (dat vind ik ook) 

Plaatje kleuren en AMEN natrekken. Wie wil tekent zichzelf erbij. 

 

Afsluiting In sjoel gebruiken in het ‘lesdienstje’ of  

in reguliere dienst (spreek dan met de rabbijn af dat de leerlingen iets uit 

hun sidoer zingen bijv. ‘osee sjalom of zelf toegevoegde liedje.  
 

http://www.rimon-ljloc.nl/p/images/mp3/shemaDaan.mp3

