
Bij iedere persoon krijgt een groep een opdracht. Als de opdracht goed is 
uitgevoerd wordt het gedicht opgelezen. Als de groep het juiste antwoord 

geeft, krijgen ze het stuk land mee. 
 

 
1. Benjamin. zet de 12 zonen op een rij per moeder. Welke zoon/stam 

hoort bij welke moeder?  

Mee: naamkaartjes 12 zonen en 4 moeders 
 

2. Dan. Kruip, net als een slang, een voor een door de tunnel.  
Mee: slang en tunnel 

 
3. Naftali Hinde-r-nisbaan. Leg zo snel als een hinde de hinde-r-nisbaan af. 

Ter plekke route uitstippelen. Vos kiest kind uit. Die doet voor wat er 
gedaan moet worden (proef). Stopwatch erbij, onderdoor, overheen, 

onderdoor, achterlangs en rood lint meenemen.  
 

4. Asjer Twee bomen. Bij beide bomen liggen schalen. Estafette waarbij elk 
kind een stuk fruit van de ene boom naar de andere brengt. Bijhouden 

met stopwatch.  
Mee: plastic fruit, twee schalen, stopwatch 

 

5. Jisachar Hoeveel kan een ezel dragen? Elk kind neemt een ander kind 
op zijn rug. Vanaf een afstand (streep) een zachte bal in een mand 

gooien/leggen. 
Mee: zachte ballen, hobbybox 

 
6. Zewoeloen Water naar de zee dragen. Nodig: 2 emmers. 1 gevuld met 

water. De deelnemers gaan achter elkaar in een rij zitten tussen de volle 
en de lege emmer. De voorste schept water in het emmertje en geeft dit 

boven het hoofd door naar achter, waar de laatste het leeg gooit in de 
lege emmer. Doen totdat de emmer vol is. 

Mee: twee emmers, water, plastic bekertjes 
 

7. Jehoeda Leeuwtje prik. De leeuw is ergens aan vastgemaakt. Kinderen 
krijgen blinddoek op en plakken de staart met pritstift aan de leeuw.  

Mee: Leeuw A1, 40 staarten, pritstiften 

 
8. Efraim/Menasje. Siamese Tweeling. Per twee kinderen enkels aan 

elkaar vastbinden en parcours afleggen. Parcours uitzetten. Touw 
meenemen. Verbandtrommel meenemen!! 

Mee: verbanddoos. Stroken katoen 
 

9. Levi. Doorfluister spel. Menno fluistert een bekende Bracha door; dit 
wordt per kind doorgefluisterd. Het laatste kind moet de Bracha hardop 

zeggen. Bonuspunten als de groep weet welke Bracha het is. Afhankelijk 
van het aantal kinderen, worden per groep maximaal drie Brachot 

doorgefluisterd. In plaats van een stuk land, krijgt de groep na het 
afronden van de opdracht een plaatje van de tempel. 

Mee: plaatje v. tempel (4x) 
 

 



10. Gad. Vouw je eigen tent van papier. Wie kan de mooiste tent 
vouwen? 

Mee: vouwblaadjes/A4 papier 
 

11. Reoeween. Haal Josef uit de put. Hobbybox met hengels, water en 
vier maal Josef. Josef uit de box hengelen. 

Mee: hobbybox, hengels, water, 4x plaatje Josef, andere 

vissen/spinnen/stenen/slangen 
 

12. Sjimon. De poort van Sjimon. Hoeveel blokken kun je weghalen 
zonder dat de poort instort? (Jenka).  

Mee: Jenka-spel 
     


