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Hoe gebruik je dit beracha werkblad 

 

Dit werkblad kan o.a. gebruikt worden bij  

les over berachot 

les van de kleuter sidoer (zie map sidoer 4-6 jaar/6-8 jaar) 

mitswa les over bidden (zie map mitswot 4-6 jaar/6-8 jaar) 

 

Ga met leerlingen in een kring (of om de tafel) zitten. 

 

Vertel dat wij (het joodse volk) als we iets bijzonders zien of ruiken, of voelen, of horen, 

God daarvoor willen bedanken door het zeggen van een zegenspreuk. Zo'n zegenspreuk 

heet in het Hebreeuws een beracha. 

Je loopt bijvoorbeeld in de lente door het park of een tuin, gaat je neus dan niet krullen 

van plezier als je de lekkere geuren van de bloemen opsnuift? Dan kun je bijvoorbeeld 

zeggen: Baroech ata Adonai, Dank u wel, Eeuwige onze God, Koning van van de Wereld, 

die al die mooie en lekker ruikende bloemen heeft gemaakt  

(zie sidoer Tov lehodot blz 528-533). 

Geef ook voorbeeld van dankjewel zeggen voor bepaald eten (vrucht/snoepje) 

 

Vraag wie er wel eens een beracha heeft gezegd (misschien doe je het met de klas voor 

het pauze hapje of met fruit eten met Toe Bisjvat)  

 

Doe. Als het kan ga je nu met de leerlingen een wandelingetje maken door het park. 

Vraag ze om goed te kijken en te ruiken 

Als dat niet kan zorg dan voor verschillende bloemen en vruchten. Bekijk die, ruik eraan 

en proef ze. 

 

Vraag nu de leerlingen nu iets te noemen waarvoor ze dankjewel tegen God willen 

zeggen. 

 

Leg uit dat ze daarvan een tekening mogen maken  

plaatjes opzoeken en opplakken en/of zelf figuren knippen 

zelf (of met hulp) iets over mogen schrijven en versieren 

 

Deel uit: Voor ieder leerling op stevig papier (160gr) gekopieerd werkblad 

Kleurpotloden / kleurkrijtjes 

Tijdschriften met plaatjes, gekleurd papier om zelf te knippen 

Lijm 

Scharen 

 

Aan de slag 

 

Afsluiten: leerlingen laten zien en vertellen wat hun beracha is. 

Berachot in de klas ophangen of mee naar huis geven of in leerling map stoppen 

 

 

Andere idee voor verwerking 

Een beracha placemat maken. Zie 2de werkblad hieronder. 

Kopieer een beracha (hieronder voor boomvruchten) op stevig (160 gram) papier.dit kan 

op wit of gekleurd papier.  

Laat de beracha versieren met tekeningen, stickers, plaatjes die bij de beracha passen 

(bijvoorbeeld allerlei boomvruchten of alleen appels als je de placemat bij RH gebruikt) 

Plastificeer de placemat 
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mijn beracha 
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ם עֹולָּ ה  ְייָּ  ֱאֹלֵהינּו  ֶמֶלְך  הָּ רּוְך  ַאתָּ  בָּ

ֵעץ  בֹוֵרא  ְפִרי  הָּ

 

Dank u wel Eeuwige onze God, Koning van de Wereld 
die de vruchten die aan de bomen groeien heeft gemaakt. 

 

 


