NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Deze week hebben we gehoord van het 5e onderdeel van de wapenrusting,
namelijk de helm. Deze staat voor redding. Als je bang bent of heel boos dan
mag je denken aan wat God voor jou heeft gedaan. Hij houdt heel veel van
ons, want Jezus is gestorven en weer opgestaan voor ons! Al zijn er vervelende of verkeerde gedachtes, dan kan je er voor kiezen om te denken aan
hoe veel God van ons houdt.
Hier hebben we weer verschillende werkjes bij gemaakt.
Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Bijbelinfo.nl
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Verwerking 1
knutselen
Jezus redt ons, net als een reddingsboei je uit
het water kan redden.
Nodig: werkbladen hieronder, kleurpotloden/
stiften, touw, schaar en lijm.
Stappen:
1.
Print de werkbladen uit. Je kunt
kiezen uit een jongen of meisje.
2.
Kleur de werkbladen in.
3.
Knip van de reddingsboei van blad
1 het middendeel eruit en lijm de
voor- en achterkant tegen elkaar aan,
let op de vlakjes dat die gelijk lopen
voor- en achter.
4.
Plak de vlakjes met één zijde alvast op
de reddingsboei vast
5.
Leg de draad/touw nu rond en
probeer die zo goed mogelijk te
leggen, je kunt later wat schuiven.
6.
Vouw nu de vlakjes om en lijm op de
voorkant vast. Het touw komt dus
ertussen te zitten.
7.
Hang nu een jongen of meisje in de
reddingsboei door het iets rond te
leggen en erin te schuiven.
8.
En klaar is de reddingsboei…
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Verwerking 2
kleuren
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Verwerking 3
puzzelen
Jezus houdt zoveel van jou, dat hij voor jou is gestorven en weer is opgestaan.
Print de puzzel op stevig papier uit. Kleur de puzzel mooi in. Knip daarna de kleurplaat over
de lijntjes uit. Nu heb je puzzelstukjes en kun je deze weer heel maken.
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