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Les V: Tora, de Tav                                                             kernwoord:tora  תֹוָרה 
     

Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

1. Begin de les met het 
herhalen en benoemen van 
alle letters aan de waslijn. 
Specifiek de Noen 
Hang de nieuwe letter, de 
TAV ertussen op de juiste 
plaats (22) 
 

Hang de letterwaslijn in de 
klas.  
Klassikaal in de kring 

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  Tav 
waslijnletter/toonkaart 
En bijbehorend plaatje 

3. Vertel over Tora, het zijn 
de eerste boeken van 
Tenach (de Bijbel) en bevat 
verhalen over de 
aartsvaders en moeders en 
veel over onze feestdagen 
en waarden waarnaar wij 
leven. 
Bijzonder is dat de Tora  
met de hand op een rol 
geschreven wordt  en niet 
zomaar als boek uit de 
computer rolt..  

Laat, als het even kan , een 
echte sefer zien. 
Zijn er al letters die de 
kinderen kunnen 
herkennen? 
. Omdat de sefer in sjoel 
bekeken wordt is het 
mogelijk meteen een aantal 
voorwerpen aldaar te 
benoemen 
 

Klassikaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassikaal 
Om beurten vragen 
beantwoorden of bij het 
genoemde voorwerp gaan 
staan. 
 

Tikoen 
‘Bijbel’ OT 
Kinderbijbel met mooie 
plaatjes 
ST Leskist: kleine sefer 
Tora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echte sefer Tora 
 
 
 
De sjoel met :  
Bima, aron, ner 
tamied,parochet 

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

Klassikaal Woordenlijst tav 

5.werkbladen maken: deel 
het zoekblad hee en het 
xtra werkblad hee uit en 
laat deze maken 
 

Individueel 
 
 
 

Werkbladen tav 

H/Kad//א /zoekletter/ ת   

H/Kad//א /versier de tora 
 

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

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.22) 
H/Kad/א /milon/plaatjes 
puzzels, spelletjes. 
werkbladen, kleurplaten, 
klei, zand……… 

7. Sluit de les af met een 
liedje 

Klassikaal 
 
 

 

 letter/plaatje mee naar ת.8
huis 

individueel 

 
 

 letter/plaatje letterdoosje ת
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Woordenlijst  Tav  / ת 
 
 
 
        
tora ּתֹוָרה 

thee ֵּתה 

thermos(fles) ֶּתְרמֹוס 

gebed ְּתִפָלה 

toon van de sjofar ְּתִקיָעה 

toon van de sjofar ְתרּוָעה 

appel ָּתּפּוַח 

sinaasappel ָּתּפּוז 

dadel ָּתָמר 

aardbei תּות 

negen ִּתְׁשָעה, ֵּתַׁשע  

rugzak ַּתְרִמיל   

kip (in de ren) ַּתְרְנגֹוֶלת 

leerling ַּתְלִמיד 
 
 


