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  Les VIII: Mezoeza, de Mem                                      kernwoord:mezoeza ְמזּוָז
Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

1. Begin de les met het 
herhalen en benoemen van 
alle letters(klanken) aan de 
waslijn. Specifiek de Kav 
Hang de nieuwe letter, de 
MEM ertussen op de juiste 
plaats (13) 
 

Klassikaal Waslijnletters 
Waslijn 
cijferknijpers 

2. Introduceer de klank van 
de letter door het juiste 
plaatje/toonkaart te laten 
zien. 
Eén van de kinderen kan 
het eronder hangen. 
 

Klassikaal  Mem  
waslijnletter/toonkaart 
En bijbehorend plaatje 

3. Vragen of de kinderen 
thuis een mezoeza hebben. 
Waar zit die.  
Een rondje maken door de 
leslocatie en mezoezot 
tellen. Wat is een mezoeza 
eigenlijk? Verhaal over 
mezoeza vertellen 
(optioneel) 

Vraag en antwoord met de 
leerlingen. 
 
Rondlopen 
 
 
Een mezoezakokertje laten 
zien, met de klav. 

 
 
 
 
 
 
Mezoezakoker met klav 
      (sjoelkist) 

4. Laat de kinderen meer 
woorden noemen die 
beginnen met de M klank 
 

Klassikaal Woordenlijst mem 

5. Werkbladen maken  
deel het zoekblad mem en 
het xtra werkblad mem uit 
en laat deze maken. 
 
er kan bij deze les ook 
gebruik gemaakt worden 
van het knutsel instructie 
blad ‘Mezoeza maken’ van 
‘Joods Huis’ 

Individueel  
Knip of scheur stukjes 
gekleurd papier en beplak 
hiermee de afbeelding/ 
/kleurplaat van de mezoeza 
Knip als laatste een Sjin 
van gekleurd of zilver/goud 
papier om op de voorzijde 
te plakken, of laat de Sjin 
erop stempelen. 

Werkbladen 

H/Kad/א /zoekblad/מ   
H/Kad/א /ontwerpmezoeza  

Gekleurd papier 
Goud/zilverpapier 
Papierlijm/lijmstift 
Scharen 
Kleurpotloden/stiften 
letterstempeltjes 

6. Deel de kinderen in 
groepjes, zodat ze in 
hoeken kunnen gaan 
werken. 
 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.13) 
H/Kad/ א /milon/plaatjes 

puzzels, spelletjes. 
werkbladen, 
kleurplaten,klei,zand,….. 

7. Sluit de les af met een 
liedje 

Klassikaal 
 
 

 

 letter/plaatje mee naar מ .8

huis 

individueel 

 
 

 letter/plaatje letterdoosje מ
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Woordenlijst  Mem  / מ 
 
 
                 
mezoeza ְמזּוָזה 

mitswa ִמְצָוה 

matse ַמָּצה 

manna ָמן 

meloen ֶמלֹון 

magneet ַמְגֵנט 

mandarijn ְקֵלֶמְנִטיָנה, ַמְנָדִריָנה  

mixer ִמיְקֶסר 

margarine ַמְרָגִריָנה 

marsepein ַמְרִציָּפן 

medaille ֵמַדְלָיה 

geluk ַמָּזל 

schild ָמֵגן 

(tafel)kleed ַמָּפה 

woestijn ִמְדָּבר 

Rol  ְמִגָּלה              

de rol van Ester ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת  
hij/zij die de Haftara leest ַמְפִטיָרה, ַמְפִטיר  

 
 


