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Les VII: Kipa, de Kav                                         kernwoord:kipa  ִּכָּפה 
     

Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

. Begin de les met het 

herhalen en benoemen van 

alle letters(klanken) aan de 

waslijn. Specifiek de Reesj 

Hang de nieuwe letter, de 

KAV ertussen op de juiste 

plaats (11) 

 

Klassikaal Waslijnletters 

waslijn 

2. Introduceer de klank van 

de letter door het juiste 

plaatje/toonkaart te laten 

zien. 

Een van de kinderen kan 

het eronder hangen. 

 

Klassikaal  Kav 

waslijnletter/toonkaart 

En bijbehorend plaatje 

3. Kipa is het hebreeuwse 

woord voor keppeltje. 

Laat de kinderen bij elkaar 

kijken welke kipa zij 

dragen. 

Draag je de kipa altijd? 

Wanneer wel en wanneer 

niet? 

Draagt iedereen een kipa? 

klassikaal Verschillende keppeltjes. 

Sjabbatleskist 

Rosj hasjana leskist 

‘ sjoel kipot’  

4. Laat de kinderen meer 

woorden noemen die 

beginnen met de K klank 

Klassikaal Woordenlijst kav 

5.Werkbladen maken  

deel het zoekblad kav en 

het xtra werkblad kav uit en 

laat deze maken 

 

 

Individueel 

Knip de cirkel voor de kipa 

uit. 

Kleur de kipa 

Knip in langs de rechte lijn 

en schuif de delen zover 

over elkaar dat er een kipa 

ontstaat. 

Plak dit vast 

Versier de kipa met de 

versierranden van het 

werkblad ( uitknippen en 

opplakken). 

Of kleur eerst en knip en 

plak daarna 

 

Werkbladen 

H/Kad/  zoekletter/ כ/wb/ א 
H/Kad/ א /wb/versierkipa  

 

Knutselblad ‘kipa’ copieren 

Papierlijm 

Scharen 

Kleurpotloden/stiften 

‘de waslijn’ 

Extra knijpers of paperclips. 

6. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken. 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.11) 
H/Kad/א / milon/plaatjes 

puzzels, spelletjes, 

werkbladen, 

kleurplaten,klei,zand,…. 

7. Sluit de les af met een 

liedje 

Klassikaal 

 

 

 

 letter/plaatje mee naar/ כ .8

huis 

individueel 

 
 

 letter/plaatje letterdoosje/ כ
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Woordenlijst Kav/ּכ 
 
 

   
 
 

kipa ִּכָּפה 

kosjer ָּכֵׁשר 

kova/hoed ּכֹוַבע 

koheen/priester ּכֵֹהן 

kroon ֶּכֶתר 

kracht ּכַֹח 

klas ִּכיָתה 

bal ָּכדּור 

lepel ַּכף 

hond ֶּכֶלב 

katoen ּכּוְתָנה 

blauw ָּכחֹול 

kafia/arabische hoofddoek ָּכִפָּיה 

kavana/intentie/bedoeling ַּכָּוָנה 

ster ּכֹוָכב 


