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:
Kleuteridee.nl
Kleurversjes.nl
Gelovenisleuk.nl

Mozaiek Kids

verwerking 1
Misschien heb je al wel de helm opgeplakt bij jouw poppetje, maar nu gaan we een helm
maken om mee te spelen.
Nodig: stevig (grijs) papier, printpapier, schaar, lijm en eventueel versiersel voor de helm.
Stappen:
1.
Zorg ervoor dat je stevig papier hebt die om je hoofd heen past en je gezicht helemaal
bedekt. Het liefs grijs, maar anders kun je het papier ook inkleuren of verven.
2.
Print de klep op het blad hieronder uit. Je kunt het op grijs uitprinten maar je kunt
het ook inkleuren/verven.
3.
Knip de klep uit en ook de rechthoeken uit de klep. Tip: Maak een gaatje in het vier
kant en knip deze dan uit.
4.
Plaats de klep op de helm en trek deze met potlood over.
5.
Knip de klep uit de helm. Zorg er wel voor dat je de zijkanten van de klep niet
helemaal wegknipt in de helm, anders kan je de klep niet meer vast maken.
6.
Niet de klep (vraag even of papa of mama helpt)op de helm vast.
7.
Doe de helm om je hoofd heen en laat ook deze vast nieten.
8.
Je kunt de helm eventueel nog versieren om steentjes, stickers, veertjes enzovoort.
9.
Klaar is de helm…
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verwerking 2
Kleuren
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verwerking 3
puzzelen - zoek de 15 verschillen
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antwoord verwerking 3
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