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Pesach basis lesinformatie  
 
 

(zijn er na lezen van de lessen nog vragen of heb je aanvullend/extra materiaal nodig mail dan naar rimononderwijs@gmail.com ) 
 

 

Hoe was het ook alweer?     

Pesach……………….waar vind ik dat??????? 
 

(Sja’ar) lesboek:‘Mijn eerste Joodse Feestdagen boek’ blz.:34 - 43 

                        ‘Mijn Joodse Jaar’ bladzijde 116-133 
                        ‘Joods Leven’ blz. 115-129 ( hoofdstuk 11) Voor verwerking werkboek ‘Joods Leven’ blz. 31-33 

   Mijn eerste Haggada (kinderhaggada) 
                         Haggadot met Nederlandse tekst bv. Haggada voor Pesach (LJG uitgave, het rode boekje) 

                                                                                Haggada, het Pesach verhaal, Musaph Andriesse en van Voolen   

                         Pesach leskist, voor toonkaarten, Kinderhaggada, muziekcd,’Matsemuis’ voorleesverhaal, matsot,  
                                                  sederschotel, voorbeeld, etc. 

 
 

Het is aan te bevelen om als laatste pesachles een lesseder te geven hetzij met eigen groep hetzij met 
alle groepen samen, bereid deze seder samen met de leerlingen en de ouders voor. Geef iedere leerling 

tijdens de seder een taak(je), bijv. ma nisjtana zingen, een stukje lezen of vertellen over matsa , maror 
etc.  
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4-6 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding Naar aanleiding van het verhaal 

van Mosje in het biezen 

mandje, het pesachverhaal 

inleiden 

Lees het boekje:’geen boot 

nodig’ van Marilyn Lashbrook 

voor en laat de plaatjes zien 

 

Het boekje LJG lesbibliotheek 

Anders kopie 

vragen bij Rimon 

Kern symbolen die bij het 

uittochtverhaal horen en op de 

sedertafel te vinden zijn laten 

zien 

Op een met een mooi kleed 

gedekte tafel 1 voor 1 de 

pesach symbolen laten zien en 

er kort iets over vertellen 

Gedekte tafel, matsot, maror, 

charoset, botje/bietje,peterselie,zout 

water,wijn/druivensap 

Leskist Pesach 

(sederschotel, 

matsot) 

Vers zaken zelf 

kopen/maken 

Verwer-

king 

Kleuter Haggada maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individueel, voorgeknipte 

vormen benoemen en op de 

juiste plaats inplakken. 

Kleuren tekenen en zingen 

 

 

 

 

Kleuterhaggada 

Voorgeknipte bijbehorende vormen ( 

4 zilveren bekers, 4 lichtgele 

matses, 1 geelgroene maror, 1 

lichtbruin botje, gouden elijahoe 

beker, een bruine deur met smalle 

plakstrook) gele,rode, groene kleine 

ronde stickertjes, kleurpotloden, 

lijm.  

Kleuterhaggada 

aanvragen per 

email info@rimon-

ljloc.nl, deze 

worden dan per 

post toegestuurd. 

Vormen (zie 

kleuterhaggada), 

zelf uit divers papier 

knippen, stickers 

aanschaffen.  

 

afsluiting Elkaars haggada bekijken en  

Ma nisjtana oefenen 

In de kring zitten en ieder kind 

mag zijn/haar mooiste bladzijde 

laten tonen 

De net gemaakte kleuterhaggadot 

Pesach CD 

 

leskist 

Tip:  Vanaf de ‘verwerking’ kan deze les ook onderdeel zijn van de lesseder 
 

Extra: pesachspelletjes uit de leskist, werkbladen mijn eerste joodse feestdagenboek 
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6-8 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding Pesach verhaal over uittocht 

kort vertellen 

Verhaal vertellen ( uit het hoofd) 

vanaf de opdracht aan Mosje 

Kinderbijbel  LJG lesbibliotheek 

Kern Alle symbolen op de 

sedertafel benoemen en de 

betekenis leren  

Pak ieder symbool 1 voor 1 op en 

vraag de leerlingen of zij weten 

waar het voor staat. Geef kort en 

duidelijk aanvullende informatie 

Sederschotel 

Pesachsymbolen: matsa, maror, 

charoset, botje/bietje, peterselie, 

zout water, een wit geschroeid ei 

Pesach leskist 

Verse zaken zelf 

aanschaffen 

 

 

Verwer-

king 

Maak place mats op A3 

formaat waarop alle 

symbolen te zien zijn, in de 

juiste volgorde. 

 

 

Iedere leerling krijgt een A3 vel 

papier en afbeeldingen van de 

verschillende symbolen. 

Deze kunnen worden uitgeknipt 

en opgeplakt. 

Of laat leerlingen zelf een 

sedertafel tekenen op hun 

placemat, waarbij ze niets mogen 

vergeten! 

  

A 3 papier 

Gekleurd papier om uit te 

knippen/voorgedrukte symbolen op 

gekleurd papier 

Kleurpotloden, stiften, e.d. 

Blad met plaatjes 

symbolen 

downloaden vd 

rimon site (zie 

hieronder)  

afsluiting Werkblad ‘zoeken op de 

sedertafel’ maken. 

 

 

Dek met elkaar de sedertafel 

 

 

 

 

Werkbladen uitdelen, iedere 

leerling maakt zelfstandig zijn 

eigen blad 

 

Samen de tafel dekken met een 

mooi tafelkleed en alle placemats, 

de sederschotel en alles wat 

daarbij hoort. 

Werkblad voor iedere leerling 

kleurpotloden 

 

 

Tafelkleed, kant en klare placemats, 

sederschotel, matsot alle symbolen, 

borden, bestek, matsebeleg 

Voor werkblad zie 

hieronder 

 

 

Pesach leskist 

 

Tip: de afsluiting kan ook gebruikt worden als herhaling voorafgaand aan de lesseder. 
Extra: Werkbladen: uit Mijn eerste Joodse Feestdagen boek,tekst laten lezen en maken (schrijven,tekenen,kleuren,plakken) blz 34-39 

          ‘wat mist’: symbolen van de tafel laten zien, 1 symbool ongezien weghalen, wat mist er; 

          ‘wie heeft het’ leerlingen zitten in kring en 1 leerling staat in het midden v.d. kring. Zonder dat deze leerling het ziet  

                                  en terwijl de muziek (pesach-cd) klinkt, geven de anderen een voorwerp uit de leskist achter hun rug door als de   

                                  muziek stopt moet de leerling in het midden raden wie het voorwerp heeft. Als het goed is van plaats wisselen. 
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8-10 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding Pesach woordpuzzel . 

(oplossing: laat myn volk 

gaan zei mosje 

kort klasse gesprek n.a.v. 

oplossing 

Individueel laten maken . 

 

 

Begin te vragen wanneer en tegen 

wie Mosje dit zei. 

Werkbladen , potloden, gummen zie hieronder 

Kern Betekenis van alle Pesach 

symbolen laten opzoeken 

Vraag: zijn er nog meer dan 

in de woordpuzzel. 

Maximaal 15 minuten 

 

Betekenis van de pesach 

symbolen bespreken  

m.b.v. kinderhaggada en Mijn 

Joodse Jaar zoeken leerlingen 2 

aan 2 zoveel mogelijk symbolen 

en hun betekenis op en noteren 

dat.  

 

Symbolen 1 voor 1 aten zien en 

leerlingen om beurten laten 

vertellen Zonodig dit aanvullen. 

Bevindingen noteren op het bord 

kinderhaggada en Mijn Joodse Jaar 

papier en potloden/pennen 

 

 

 

 

voorwerpen leskist aangevuld met 

de rest/verse symbolen 

bord (groot vel papier), 

krijt/whiteboard stift 

Sja’ar onderwijs 

boeken (via ljg 

website) 

 

 

 

Pesach leskist 

 

Verwer-

king 

Sederschotel of kos Eli’jahoe 

beschilderen 

Iedere leerling beschildert een 

eigen glas of bord 

 

Werk in een goed ventilerbare 

ruimte. 

Grote borden en/of glazen (bv 

ijscoupes Hema, Xenos). Glasverf 

Pas op gaat nergens uit!!), 

penselen, reinigingsmiddel, veel 

kranten of plastic ter bescherming, 

verfschorten/oude overhemden 

/vuilniszakken om kleding te 

beschermen. 

Hema, Xenos, 

Pipoos, Kruidvat, 

creawinkel 

 

afsluiting Opruimen en schoonmaken 

Onder begeleiding van 

pesach CD 

Pesachliedjes zingen  

 

Let op:  

er is ruime droogtijd nodig!! 

Laat een ouder helpen zeker met 

de terpentine! 

Terpentine om de kwasten schoon te 

maken (en eventueel de handen) 

 

 

 

Pesach leskist 

Tip: deze les een week voor de lesseder geven en dan de sederschotel/kos Elijahoe tijden de seder gebruiken  
Extra: Zelf charoset en maror laten maken 
 Opdrachten maken in Pesach hoofdstuk van Mijn Joodse Jaar 

 Quiz over Pesach symbolen (www.rimononderwijs.nl ) 
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10-12 jaar 
 Wat doe je? Hoe doe je het? Wat heb je nodig? Waar vind je het? 

Inleiding 1 vd 2 werkbladen ‘wat 
weet ik nog van 

Pesach’maken 
 

 
 
Na 10 minuten kort 

bespreken 

Leerlingen 2 aan 2 laten 
werken maar ieder heeft eigen 

werkblad. 
 

Klassikaal, wie weet wat en 
eventueel laten verbeteren op 
werkblad 

Werkbladen, potloden Zie hieronder. 

Kern Volgorde van de seder 

leren 
en laten zien dat ieder 

haggada de zelfde 
volgorde heeft 

Uitleg over het woord seder 

(volgorde) 
De 15 stappen vd seder 

noemen en doornemen terwijl 
leerlingen dit volgen 
meelezen/kijken in de haggada 

Betrek de leerlingen actief : 
wat denk je dat de volgende 

stap is”  

 

 
Kaartjes uit de leskist  

Verschillende haggadot 
Voor ieder leerling een haggada 
 

 

 
Leskist 

 
Ieder leerling 
brengt eigen 

haggada mee 

Verwer-

king 

De 15 stappen uitwerken 

op grote vellen 
(groepswerk) 
 

 
 

 

De 15 stappen over de klas 

verdelen en dan leerlingen dit 
individueel of 2 aan 2 hun stap 
op het kaartje(s) laten 

uitwerken op A3 vel. 
Let op: Magied onderverdelen 

en door meerder leerlingen 
laten uitwerken op 
verschillende vellen 

Seder volgorde kaartjes 

Haggadot. 
A3 papier, stiften, potloden, 
lijm, gekleurd papier, scharen 

etc. 
 

  

Pesach leskist 

 
 
 

 
 

 
 
 

afsluiting Haggada samen stellen 
 
en bv bij gemeenteseder 

opbruiken. 
. 

Alle losse onderdelen op 
volgorde leggen en 
Tot boek samenbinden of als 

muurkarant aan elkaar plakken   
 

Perforator, lint of dik haakgaren 
of breed schildersplakband of 
lijm. 

 
 

 

Extra: Zelf charoset en maror laten maken  
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