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GAN ALEF BET GIMMEL DALET HEE WAW
 



Let op:  
De indeling in lessen kun je aanpassen aan het niveau van je klas. 
Sluit het project af met een toets en een sioem (zie ideeën aan het 
eind van deze lesbrief).  

 
 
LES 1 
Onderwerp: Inleiding Berachot 
 
 Benodigdheden: 
* Het Raadsel van Baroech (blz 1 tm 6) 

jeled.net  * Werkblad: Van zaadje tot plantje 
* pen, viltstiften 
* zaadjes van tuinkers (of ander snel groeiend plantje) 
* aluminium bakjes, grote wattenschijfjes 
 
 
Lesinhoud (± 45 minuten): 
Vertel het verhaal Het Raadsel van Baroech uit het werkboek of laat het door een paar 
leerlingen voorlezen. Spreek daarna over de inhoud: wie moest Baroech allemaal bedanken? 
Denk je dat hij aan het eind van het verhaal tevreden is? Of ontbreekt er nog iets?  
Spreek met de leerlingen over hoe een plant groeit en maak daarna blz 3 en 4. Leg moeilijke 
woorden als 'ontkiemen' uit. Sla blz 5 over. 
Leg uit wat een beracha is aan de hand van bladzijde 6 en maak vraag 1 tm 3. 
Deel aan het eind van de les aan ieder kind een aluminium bakje, twee grote wattenschijfjes 
en wat zaadjes in een papiertje (maak van tevoren voor iedere leerling een setje en doe dit 
in een plastic zakje). Geef de kinderen de opdracht om thuis de wattenschijfjes op elkaar in 
het bakje te leggen, er de zaadjes over te strooien met een beetje water, en het in de 
vensterbank te zetten. Geef het werkblad Van Zaadje tot plantje (= copie van bladzijde 5) 
mee naar huis. Hierop kunnen ze iedere dag tekenen hoe de plantjes er uit zien. Vraag de 
kinderen om de tekeningen de volgende les mee te nemen. 
 
 
 
 
LES 2 
Onderwerp: De berachot boree prie ha-eets en boree prie ha-adama  
 
 Benodigdheden: 
* Het Raadsel van Baroech (blz 7 tm 16) 

jeled.net  * Berachot kaart 
* Pen, viltstiften, Pritt-stift, stickers 
 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
Laat ieder kind vertellen wat er met de zaadjes gebeurd is, bekijk en vergelijk de tekeningen 
op het werkblad Van zaadje tot plantje. Plak deze bladzijde daarna over blz 5 in het 
werkboek heen. Herhaal het begrip beracha. Vertel dat er verschillende soorten berachot zijn 
die met eten te maken hebben, en dat je eerst moet weten hoe iets groeit voordat je weet 
wat de goede beracha is. Maak samen bladzijde 7. 
Leer de kinderen de berachot  (blz 8) en  (blz 9). Laat de 
berachotkaarten zien en vertel de leerlingen dat ze voor iedere nieuwe beracha die ze 
kennen een sticker op hun kaart krijgen (in het boek is aangegeven wanneer je die op de 
kaarten kunt plakken, zie bv blz 19). Maak blz 10 en 11, vraag de kinderen welke 
groenten/vruchten ze zien en of ze aan een boom of een plant groeien. Lees samen de uitleg 
op bladzijde 12 en 13. Blz 14 en 15 kunnen de meeste leerlingen na uitleg zelfstandig 
maken. Wie daarmee klaar is maakt blz 16. 
 
 



LES 3 
Onderwerp: de beracha boree prie hagafen 
 
 Benodigdheden: 
* Het Raadsel van Baroech (blz 17 tm 25) 
* pen, viltstiften, stickers 

jeled.net  * Berachotkaart 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
Vraag wie van de leerlingen de berachot kent. Wanneer zeggen we ze? Laat bladzijde 17 
zelfstandig maken, doe daarna klassikaal bladzijde 19 (bewaar bladzijde 18 tot het eind van 
de les voor de wat vluggere leerlingen). Geef de kinderen die de berachot goed kennen een 
sticker op hun berachotkaart bij . (zie bladzijde 19; bepaal zelf in welk 
moment van de les je dat doet). Begin daarna klassikaal met blz 20 en 21 (nieuwe beracha) 
en besteed aandacht aan kiddoesjmaken (blz 22). Laat blz 23 en 24 zelfstandig maken. Wie 
daarmee klaar is kan beginnen aan de puzzel op blz 18. Laat ze thuis 
oefenen. 
 
 
 
 
LES 4 
Onderwerp: de beracha boree minee mezonot 
 
Benodigdheden: 
* Het Raadsel van Baroech (blz 26 tm 31) 
* pen, viltstiften, stickers 

jeled.net  * Berachotkaart 
 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
Herhaal de berachot die de leerlingen inmiddels geleerd hebben. Geef de leerlingen die 
 hebben geleerd een sticker op hun kaart bij deze beracha (zie blz. 25). 
Behandel bladzijde 26 en 28 klassikaal, laat blz 27 en 29 tm 31 zelfstandig maken. Laat ze 
thuis   oefenen.  
 
 
 
 
 
LES 5 
Onderwerp: de berachot al netilat jadajiem en hamotsie 
 
Benodigdheden: 
 
* Het Raadsel van Baroech (blz 32-40) 

jeled.net * Berachotkaart 
* brood, zout,   om handen te wassen, handdoek 
* pen, viltstiften, stickers 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
Herhaal de berachot die je de leerlingen tot nu toe geleerd hebt. Vraag wie  
geleerd heeft en geef deze kinderen wat extra aandacht en een sticker.  Lees blz 32 
klassikaal en maak daarna samen bladzijde 34. Laat de leerlingen blz 32 en 35 zelfstandig 
maken. Behandel bladzijde 36 en laat de leerlingen zien hoe je doet. Maak 
daarna bladzijde 37 tot en met 40. Vraag je leerlingen de twee nieuwe berachot te oefenen. 
 
 



 
LES 6 
Onderwerp: de beracha sjehakol nihjee bidvaro 
 
Benodigdheden: 
* Het Raadsel van Baroech (blz 41  tm 48) 

jeled.net * Berachotkaart 
* pen, viltstiften, stickers 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
Herhaal alle berachot die de leerlingen geleerd hebben. Dit kan klassikaal: noem een vrucht 
etc (of laat een plaatje ervan zien of neem vruchten mee) en vraag welke beracha er bij 
hoort. Vraag wie de twee nieuwe berachot heeft geleerd en geef deze kinderen een sticker. 
Behandel blz 41 tm 43 klassikaal, laat 44 en 45 zelfstandig maken. Leg blz 46 uit en maak 
de vragen; doe daarna blz 47 en 48. Vraag de kinderen thuiste oefenen, 
en ook de andere berachot. Vertel ze dat er volgende keer een toets is. 
 
 
 
 
AFSLUITING 
Toets en sioem berachot 
 
Benodigdheden: 

jeled.net  * Berachotkaart 
jeled.net  * Toets Berachot A en/of B 

* viltstiften, pen, stickers 
* zoveel mogelijk verschillende soorten voedsel 
* bekertjes, servetjes, limonade, koekjes of iets dergelijks 
 
 
Lesinhoud (± 45 minuten) 
 
Begin met de beracha van de vorige les: Geef de kinderen die deze 
beracha goed kennen een sticker op hun kaart, die nu vol is. Deel daarna de toets uit en laat 
deze maken. Hierbij heb je de keuze uit Toets A (met de berachot in Hebreeuwse letters) of 
Toets B (met een fonetische weergave van de berachot). Toets A gaat er van uit dat 
leerlingen Hebreeuws kunnen lezen en Toets B niet, voor het overige zijn de vragen gelijk. 
 
 
Sluit je les af met een sioem, bijvoorbeeld op de volgende manier. Doe de verschillende 
soorten voedsel in een plastic tasje. Laat de kinderen een voor een bij je komen om iets te 
'grabbelen' en je daarna vertellen welke beracha er bij hoort. Weten ze het niet, dan mogen 
ze een ander kind aanwijzen. 
Het is leuk om de ouders uit te nodigen om bij de sioem aanwezig te zijn. Geef de kinderen 
de kans om de berachot eerst te oefenen; overhoor ze dan waar de ouders bij zijn. Je kunt 
dit doen zoals hierboven aangegeven; wil je het gemakkelijker maken voor je leerlingen leg 
dan de verschillende soorten voedsel op tafel en laat ieder kind zelf iets uitzoeken waar het 
een beracha over gaat zeggen. 
Deel limonade, koekjes etc uit, en deel de brachotkaarten uit (ondertekend door jou en de 
leerlingen, zie de achterkant van de kaart). Geef ook de werkboeken mee naar huis, schrijf 
er voor ieder kind iets persoonlijks in.  
 
 
 
 
 
 


