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Lesschema kita alef Hebreeuws (en Jahadoet) 

 
Letter Woord  Hebreeuws les afbeelding 

Afbeeldingen 

komen uit ‘Mijn 

1ste alef-bet 

doeboek’ 
 

Boeken/werkbladen 

hebreeuws 

 Jahadoet + Tenach 

Leskisten voor feestdagen + 

boek: Tenach verhalen 

 

Als er meer lessen zijn de Feestdagen 

afzonderlijk behandelen  

1/       Joodse les               + Beresjit blz 4 
 

 

2/  Sjabbat 

(sjofar) 

klank   sj  H/Kad/א /zoekletter/a 
wb sjab tafeldekken 

 Sjabbat/ Rosj Hasjana  + Jona blz26 

 
 

3/    a sjabbat klank   sj sjabbat wb sjien sjabbattafel.doc 

wb sjien sjabbat plaatjes 
 Sjabbat/ Soekot         + Noach blz 6 

 
 

4/       Sjabbat                    + Noach blz 8  
 

 

5/    b nerot klank n 2 kaarsen H/Kad/א /zoekletter/b 
wb steek nerot aan 

 Sjabbat 

 
 

6/       Tora        + Awraham en Sara blz 10 
 

 

7/    , tora Klank t Tora H/Kad/א /zoekletter/, 
wb letters in Tora 

 Tora        + Jitschak en Rivka blz 12 

 
 

8/     wb Tora versieren  Chanoeka 
 
 

9/  Herhalen: Alle geleerde 

klanken 

   Sjema                      + Jakov blz 14 
 

 

  wintervakantie     
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10/ r rav Klank r rabbijn H/Kad/א /zoekletter/r 
wb plaatje letter sjtnr 

knutsel: kleed rabbijn(se) 

 Sjoel                      + Joseef blz 16 
 

 

11/  Herhalen: Alle geleerde 

klanken  

   Sjoel                   + de hele familie 
 
 

12/ f kipa klank k kipa H/Kad/א /zoekletter/f 
wb kipa kleuren 

wb van letter naar kipa 

 Toe Bisjwat              + David blz 22 
 

 

13/     kova van papier - knutsel 

of 

versier deze kipa - knutsel 

 Joods huis        +  
              Gieten  alle kruiken moeten vol 
 

14/ n mezoeza  Klank m mezoeza H/Kad/א /zoekletter/n 
wb ontwerp mezoeza 

mem toetsblad 

 Poeriem                     + Ester blz28 
  

 

15/     mezoeza maken   Pesach                     + Mosje blz 18 
 
 

16/ m tsedaka Klank ts Tsedaka-busje H/Kad/א /zoekletter/m 
wb ts pitsa 

 Israel                    + 10 Woorden 
 

 

17/     Tsedaka-busje maken  Israel               + Muren van Jericho 

 
 

18/ h jisrael Klank j Kaartje israel H/Kad/א /zoekletter/h 
joeds in joed zoeken 

wb joed letter-plaatje 

 Sjawoe’ot    + Ruth en Naomi blz 22 
 

 

19/   J en andere 

herhalen  

   Mitswa                     Daniel blz 30 

 
 

20/  herhalen Sj,n,t,r,k,m,ts,j 

met spelletjes 

 H/Kad/א /memory 

H/Kad/א /lotto 

H/Kad/א /bingo 

H/Kad/א /tictacto 

 herhalen 
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Lesschema kita bet Hebreeuws (en Jahadoet) 

 
Letter Woord  Hebreeuws 

les 
afbeelding 
Afbeeldingen 

komen uit 

‘Mijn 1ste alef-

bet doeboek’ 
 

Boeken/werkbladen  Jahadoet +  Feestdagen 
Leskisten voor feestdagen + 

Mijn 1e Joodse Feestdagenboek 

 

Als er meer lessen zijn extra mitswot behandelen 

en letters herhalen 

1/   Herhalen klanken  

kita alef 
 voor ieder les: 

Mijn 1ste alef-bet doe-boek. 
Milon met knipbladen 

 Feestdagen loeach 

2/ a Sjofar 

nieuw bij 

sj!) 

Klank sj 

Herhalen klanken 

kita alef 

Sjabbat, 

sjofar 
H/Kad/ב /zoekletter/a 
wb sjofartonen 

wb letter-plaatje sjmrn 

 De Hoge Feestdagen blz 4-9 

3/ k loelav Klank l loelav H/Kad/ב /zoekletter/k  Soekot blz 10-13 
 
 

4/ y talliet 

 

Klank t tallietfiguurtj

e 
H/Kad/ב /zoekletter/y 
wb tet-theepot 

wb tet letter bij letter 

 Simchat Tora blz 14-15 
+ Gelila boekje 

 

 beracha ּב /5

 

Klank b Meisje met 

bord eten 
H/Kad/ב /zoekletter/ּב 
bet zoeken in berachot wb 

beracha woordje-plaatje 

 Sjabbat blz 50-63 
 
 

6/  herhalen Nieuwe klanken  eigen beracha tekenen/plak 

 
 Sjabbat blz 50-63 

 

 

7/ j chanoekia Klank ch Chanoekia 

 
H/Kad/ב /zoekletter/j 
wb chanoekia aansteken 

 Chanoeka blz 16-23 

 
 

8/ z zeman Klank z klok H/Kad/ב /zoekletter/z 
wb zeman zajin 

wb zajin toertocht 

 Sidoer  
kleutersidoer 

 

9/  herhalen Alle klanken tot 

nu toe 

   Sjoel 

kleutersidoer 
 

  wintervakantie     



H/Kad/tC/lesschema                                                                                                                                                                        ©rimon-ljloc/www.rimon-ljloc.nl 

 
 

10/  herhalen Alle klanken tot 

nu toe 

   Mitswot 
 

 

11/ e kehilla Klank k Groep 

mensen 
H/Kad/ב /zoekletter/e 
wb bij de kehilla 

 Mitswot 

 
 

 peri Klank p Schaal met ּפ /12

fruit 
H/Kad/ב /zoekletter/ּפ 
knutsel: pri schaal+knipbl pri 

 Toe Bisjwat 
 

 

13/ u wasjti Klank w Kind als 

wasjti 
H/Kad/ב /zoekletter/u 
wb wa(v)s ophangen 

wb wasjti wavs 

 Mitswot 

 
 

14/  herhalen     Poerim blz 24-33 
 

 

15/ x seder Klank s sederschotel H/Kad/ב /zoekletterqx 
(knutsel)samech sederschotel  

samech sederschotel kleur 

 Pesach blz 34-42 

 
 

16/ s degel Klank d Jongetje met 

vlag 
H/Kad/ב /zoekletter/s 
dalet vlaggenslinger 

 Israel 
 

 

17/  herhalen     Israel 

 

18/ d gemilloet 

chasadim 

Klank g 

(gangster/goal) 

Meisje met 

‘oma’ 
H/Kad/ב /zoekletter/d 
wb gimmel voetballen 

wb gimmel goal 

 Sjavoeot blz 44-49 

 
 

19/ v hawdalah Klank h havdala H/Kad/ב /zoekletter/v 
wb helikopter 

 Joods huis 
 

 

20/  herhalen Alles met 

spelletjes! 

 

en letterkoekjes 

 H/Kad/ב /memory 

H/Kadב /lotto 

H/Kad/ב /bingo 

H/Kad/ב /tictacto 

 herhalen 

 


