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Woordbetekenis werkblad bij Boter, Kaas en Eieren: TOE BISJVAT  
 

Leer de woorden en speel het spel op  
www.rimon-ljloc.nl/p/pages/a0311_gamesDetail.php?story_id=249 

 

 

Woordkennis: 

Trek een lijn van het Hebreeuwse woord naar de Nederlandse betekenis ervan 

(de juiste betekenis vind je onderaan dit werkblad 
 

bladeren  ִאיַלן A 

boom  ֶגֶׁשם B 

boom  ַמֲעֵׂשר C 

nieuwjaar ָעִלים D 

(de) planten ֵעץ E 

regen  ֵּפרֹות F 

stekje (plantje) ְצַמִחים G 

tiende (heffing) רֹאׁש ַהָׁשָנה H 

vruchten ָׁשִתיל I 

 

 

 
Het juiste woord op de juiste plaats 

Gebruik de 9 Hebreeuwse woorden hierboven in de zinnen hieronder. 

 

 Op de 15de van de maand Sjevat vieren wij Toe Bisjvat. 

1. Toe Bisjvat is het _______________________________ van de bomen. 

2. In Israël planten veel schoolkinderen dan een _____________________. 

3. Bomen, __________________________________ en bloemen hebben  

4. zon en ___________________________ om te kunnen groeien. 

5. Uit ieder stekje groeit een _____________________ , maar je kan ook zeggen  

6. uit ieder stekje groeit een _____________________ . 

7. Als de zon schijnt kun je onder de ____________________________ van een 

grote boom lekker in de schaduw zitten. 

8. Als het Toe Bisjvat is proberen wij 15 verschillende ______________________-

uit Israël te eten. 

9. In de tijd van het oude Israël was de ________________________ een plicht 

voor iedere boer. Zo werd er gezorgd voor de armen, weduwen en wezen.  
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Ra, ra, ra wie, wat ben ik, Toe bisjvat 

Los de raadsels hieronder op. Kies uit de 9 woorden van BKE Toe bisjvat 

 

1. Met mij kun je je buik vol eten.  

 Wij zijn ______________________________ 

2. In tuin en huis kunnen wij voor een vrolijke noot zorgen.  

 Wij zijn ______________________________ 

3. Van mij zijn er 4 in het joodse jaar.  

 Ik ben _______________________________ 

4. De eerste (en tot nu toe enige) Israëlische astronaut had mijn naam. 

 Ik ben een ____________________________ 

5. Na Simchat Tora zijn ze in Israël erg blij met mij. 

 Ik ben _______________________________ 

6. Hoe meer er van mij zijn hoe meer zuurstof wij hebben. 

 Wij zijn ______________________________ 

7. In de parken en wouden van het JNF (Joods Nationaal Fonds) vind je allerlei 

soorten van mij.  

 Ik ben een ____________________________ 

8. Voor het Vredeswoud bij Jeroesjalajim zijn er duizenden van mij gebruikt. 

 Ik ben een ____________________________ 

9. Je kunt zeggen dat ik tsedaka in natura ben.  

 Ik ben _______________________________ 

 

 

 
antwoorden 


