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Les IX : Tsedaka, de Tsadie                                    kernwoord:tsedaka  ְצָדָקה  
     

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 MEM 
Hang de nieuwe letter, de 
TSADI ertussen op de 
juiste plaats (18) 

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  Tsadi 
waslijnletter/toonkaart 
En bijbehorend plaatje 

3. Uitleggen wat tsedaka 
betekent. Wat doen de 
kinderen aan tsedaka. 
Geef je wel eens iets weg 
van jezelf? Speelgoed bijv. 
Krijgen ze zakgeld waarvan 
een deel kan worden 
afgestaan? 

Klassikaal 
 
 
 
Bedenk eventueel samen 
een tsedakaproject. 

Sjabbatleskist 
Tsedakabusje(s) 
Tsedakabus uit sjoel…. 
 
 

4. Laat de kinderen meer 
woorden noemen die 
beginnen met de TS klank 
Omdat er weinig 
Nederlandse woorden zijn 
met TS aan het begin 
mogen woorden als: 
pi(ts)zza ook 

Klassikaal Woordenlijst Tsadi 

5.werkbladen maken: deel 
het zoekblad tsadi en het 
xtra werkblad tsadi uit en 
laat deze maken. 
Let op dit is een 
Knutselopdracht  
tsedaka busje 

maken/beplakken 

Individueel 
 
Maak met behulp van 
schaar en lijm van een 
kokertje een busje met een 
gleuf in de bovenkant. 
Laat deze busjes beplakken 
met gekleurd papier. Er 

kunnen צ op geplakt 
worden van het stickerblad 

Werkbladen  

H/Kad//א /zoekletter/צ  
H/Kad//א /tsedakabusje  
Plastic busjes van bijv. 
Vitamine tabletjes ( met 
een gleuf in het deksel)of 
Kokertje van toiletpapierrol 

en stevig karton onder en 

bovenkant. 
Stroken papier ( die om het 
busje/kokertje passen) 
Papierlijm 
Scharen 
Kleurpotloden/stiften 

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

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.18) 
H/Kad/א/milon/plaatjes 
puzzels, spelletjes, 
werkbladen, kleurplaten, 
klei,zand…….. 

7. Sluit de les af met een 
liedje 

Klassikaal 
 
 

 

 letter/plaatje mee naar  צ.8
huis 
 

individueel צ letter/plaatje letterdoosje 
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Woordenlijst  Tsadie  /  צ 
 
 
                    
weldadigheid/liefdadigheid ְצָדָקה 

tsietsiet ִציִצית 

pizza ִּפיַצה 

bliksemsnel ק'ַצ-יק'ִצ  

kikker ְצַפְרֵּדַע 

gazelle ְצִבי 

schildpad ַצב 

hyena ַצבֹוַע 

woestijnadder ֶצַפע 

vogel ִציּפֹור 

cactus/israeli(sabra) ַצָּבִרית, ַצָּבר  

kleur ֶצָבע 

geel ַצהֹוב 

voorganger in het gebed ִציּבּור ְׁשִליַח  
 
 


