
Mozaiek Kids

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 hee�  gedaan. Hij houdt heel veel van 
ons, want Jezus is gestorven en weer opgestaan voor ons! Al zijn er verve-
lende 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:
Kinderkleurplaat.nl



Mozaiek Kids

verwerking 1

Knutselen:

Jezus is onze redding. Ons licht!
Daarom gaan we met dit werkje een lantaarntje maken.

Nodig: Wit papier, viltsti� en, longdrinkglas, schaar, lijm en een nep waxinelichtje.

Stappen:
1. Pak een wit A4tje. Knip deze zo groot als jij het wilt.
2. Maak er mooie tekeningen op met viltsti� . Denk aan een kruis of duif. Je kunt er ook 
 mooie teksten op zetten (vraag even hulp aan papa of mama) zoals Jezus redt, God 
 houdt van mij! Of Jezus is onze verlosser.
3. Draai het papier om een longdrinkglas. Het kan nu dat je nog wat van de zijkant af 
 moet knippen, omdat deze te lang is.
4. Bedek een strookje met lijm en plak de zijkanten aan elkaar vast. 
5. Haal het longdrinkglas weg. Nu heb je een mooie cilinder.
6. Klaar…. Nu een nep waxinelichtje erin!
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verwerking 2
Kleuren:
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verwerking 3

Knutselen:

Wat hebben de ridders een mooie helm op.
Welke onderdelen van de ridder horen bij elkaar? Of kun je misschien wel grappige 
combinaties maken?

Print de puzzel op stevig papier uit. Knip daarna de plaatjes uit. Leg de plaatjes aan 
elkaar vast, zoals het hoort of gewoon hoe je het leuk vindt.


