
De sefer Tora ( Tora rol) 

(zijn er na lezen van de lessen nog vragen of heb je aanvullend/extra materiaal nodig stuur dan een mail naar 

rimononderwijs@gmail.com) 

 

 

 

Doelen:  
Leerlingen weten wat een sefer Tora is 

Leerlingen kennen de 10 uitspraken 

Leerlingen kunnen het geleerde over de sefer Tora verwerken tot een werkstuk 

 

De lessen kunnen over meerdere lesmomenten gespreid worden. In dat geval wel kort de voorafgaande les herhalen 

Let goed op welke onderdelen ruim tevoren voorbereid dienen te worden, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van 

materialen of het uit het hoofd leren van een tekst 

 

Sefer Tora , waar vind ik dat????? 

 

(Sja’ar) lesboek:‘ Mijn Joodse jaar blz.: 

                           De synagoge  blz. 49 – blz. 64’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leskist Jodendom/lessen/sefer Tora   



 4-6 jaar 

 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je 

het? 

Inleiding Laat de sefer Torarol zien en 

opgerold rondgaan. 

 

Leerlingen in de kring de Tora rpl 

aangekleed laten bekijken.  

Vertel waarom er extra zorgvuldig met 

dit voorwerp moet worden omgegaan 

Dan laten zien hoe voorzichtig de mantel 

en de wikkel van de rol afgedaan worden 

en uitrollen op tafel. 

Wat zien de kinderen?  

De voorbeeld Tora rol 

Afbeelding ‘echte’ sefer Tora” 

Leskist 

 

Kern Het verhaal over het verkrijgen 

van de Tora/ de tien uitspraken 

Vertel, uit het hoofd en met 

gebruikmaking van de toonkaarten, het 

verhaal over de belevenissen van het 

joodse volk aan de voet van de berg 

Sinai en de belevenissen van Moshe op 

de berg.. 

Kinderbijbel 

Mijn joodse jaar: hoofdstuk  Sjawoeot 

Toonkaarten : ‘de tien uitspraken’ 

Kinderbijbel 

leskist 

Verwer-ki

ng 

Werkblad ‘kleed de Tora aan 

en/of 

een Tora rol maken met mantel 

en schild 

Laat leerlingen individueel werken aan 

het werkblad ‘kleed de Tora aan’ 

Dit kan worden gedaan als een 

ontwerpfase voor het maken van een 

Tora rol. 

Of laat iedere leerling individueel een 

Torarol maken, met mantel, torens en 

een schild en jad. 

 Kopieën van werkblad ‘ kleed de Tora 

aan.  

Kleurpotloden 

Potloden 

Gum 

 

Kartonnen kokertjes( wc rolletjes, 2 

per persoon), lapjes stof, glitterlijm, 

viltstiften, aluminium folie, stevig zilver 

papier 

 ( koffiepakken),plantsokjes of  dun 

rondhout 

Knutselbeschrijving sefer Tora 

Leskist 

 

 

 

 

 

afsluiting Kringgesprek Vraag de leerlingen wat er nu gemaakt is 

en of zij de verschillende onderdelen 

kunnen benoemen. 

In welke taal is de Tora geschreven? 

Laat eventueel een stukje zien van de 

dvd over het lezen van de Tora in de 

synagoge 

Toonkaart sefer Tora 

De Tora rol uit de leskist 

Dvd over de synagoge 

leskist 

Extra: kleur en werkbladen of spelletjes bij Rimon-ljloc            Knutselideeën of verhaal op wwwwww.rimon-ljloc.nl  

 

Leskist Jodendom/lessen/sefer Tora   

http://www.rimon-ljloc.nl/


6-8 jaar 

 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je 

het? 

Inleiding Laat de sefer Torarol zien en 

opgerold rondgaan. 

 

 Leerlingen in de kring de Tora rol 

aangekleed laten bekijken. 

Vertel waarom er extra zorgvuldig met 

dit voorwerp moet worden omgegaan 

Dan laten zien hoe voorzichtig de mantel 

en de wikkel van de rol afgedaan worden 

en uitrollen op tafel. 

Wat zien de kinderen? 

Vertel wanneer en waar de Tora gelezen 

wordt. 

De voorbeeld Tora rol 

Afbeelding ‘echte’ sefer Tora” 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Torarollen in de ‘Aron’ 

in de synagoge 

Leskist 

 

Kern Het verhaal over het verkrijgen 

van de Tora/ de tien uitspraken. 

Vertel, uit het hoofd en met 

gebruikmaking van de toonkaarten, het 

verhaal over de belevenissen van het 

joodse volk aan de voet van de berg 

Sinai en de belevenissen van Moshe op 

de berg.. 

Kinderbijbel 

Mijn joodse jaar: hoofdstuk  Sjawoeot 

Toonkaarten : ‘de tien uitspraken’ 

Leskist 

bibliotheek 

Verwer-ki

ng 

Leer een paar klanken/woorden 

in het hebreeuws schrijven 

 

 

 

Maak een ‘echte’ Torarol 

Laat op het bord zien hoe hebreeuws 

geschreven wordt, van rechts naar links. 

( maak gebruik van de bijgeleverde 

voorbeelden). 

 

En/of laat iedere leerling individueel een 

Torarol maken, met mantel, torens en 

een schild en jad. 

 

Sjabloon met hebreeuwse letters 

 Kopieën van schrijfvel met 

hebreeuwse letters 

 

Kartonnen kokertjes( wc rolletjes, 2 

per persoon), lapjes stof, glitterlijm, 

viltstiften, aluminium folie, stevig zilver 

papier, eventueel borduurgaren en 

naalden 

 ( koffiepakken),plantstokjes of dun 

rondhout 

Knutselbeschrijving sefer Tora 

leskist 

 

afsluiting Kringgesprek 

Bekijk elkaars werk  

Wat hebben de leerlingen geleerd over 

hebreeuws? 

Wat hebben de leerlingen geleerd over de 

Tora?  Hoe heten alle versierselen en hoe 

en wanneer wordt er uit de Tora gelezen? 

 

Laat eventueel een stukje zien van de 

dvd over het lezen van de Tora in de 

synagoge 

Toonkaart sefer Tora 

De Tora rol uit de leskist 

 

 

 

 

Dvd over de synagoge 

leskist 

 

 

 

 

 

 

 

Extra kleur en werkbladen of spelletjes bij Rimon-ljloc of  knutselideeën of verhaal op: www.rimon-ljloc.nl 

 

Leskist Jodendom/lessen/sefer Tora   

http://www.rimon-ljloc.nl/


8-10 jaar 

 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je 

het? 

Inleiding Laat de sefer Torarol zien en 

opgerold rondgaan. 

 

 

Laten zien waar en hoe de Tora 

wordt gebruikt 

 

 

 

Laat een stukje van de dvd over de 

synagoge zien ( waar de Tora uit de kast 

genomen wordt en neergelegd op de 

tafel) 

 

De voorbeeld Tora rol 

Afbeelding ‘echte’ sefer Tora” 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Torarollen in de ‘Aron’ 

in de synagoge 

 

Kern     

Verwer-ki

ng 

 Laat op het bord zien hoe hebreeuws 

geschreven wordt, van rechts naar links. 

( maak gebruik van de bijgeleverde 

voorbeelden 

Laat leerlingen letters/woorden opzoeken 

in de geplastificeerde Tora tekst. Steeds 

opletten dat van rechts naar links 

‘gelezen’ wordt 

 

 

 

 

A3 teksten uit de leskist 

 

afsluiting     

 

Extra: 
 

 

  

Leskist Jodendom/lessen/sefer Tora   



10 -12 jaar 

 Wat doe je? Hoe doe je het ? Wat heb je nodig? Waar vind je 

het? 

Inleiding Laat de sefer Torarol zien en 

opgerold rondgaan. 

 

 

Laten zien waar en hoe de Tora 

wordt gebruikt 

 

 

 

Laat een stukje van de dvd over de 

synagoge zien ( waar de Tora uit de kast 

genomen wordt en neergelegd op de 

tafel) 

 

De voorbeeld Tora rol 

Afbeelding ‘echte’ sefer Tora” 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Torarollen in de ‘Aron’ 

in de synagoge 

 

Kern Hoe maak je een (koosjere) 

Tora  

 

You tube filmpje laten zien van schrijven 

Tora 

Punt voor punt  schrijven van een 

koosjere Tora uit ‘Synagoge, huis vh 

joodse volk’ doornemen en waar nodig 

uitleggen. 

 

(Beamer +) laptop en toegang internet 

 

‘Synagoge, huis vh Joodse volk’ 

 

Verwerkin

g 

Regel uit Tora schrijven 

Bijv 1ste zin 

of Sjema 

Laat op het bord zien hoe hebreeuws 

geschreven wordt, van rechts naar links. 

( maak gebruik van de bijgeleverde 

voorbeelden) 

Laat leerlingen letters/woorden opzoeken 

in de geplastificeerde Tora tekst. Steeds 

opletten dat van rechts naar links 

‘gelezen’ wordt 

 

 

 

 

A3 teksten uit de leskist 

 

afsluiting     

 

Extra: 
 

 

 

Leskist Jodendom/lessen/sefer Tora   


