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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Jou talent kan zijn: voetballen, iemand helpen, dansen, springen, lachen, re-
kenen, gym, tennissen, zingen, grapjes maken, puzzelen, kleuren, spelletjes 
spelen en knutselen. Wow, wat zijn er toch veel talenten en dit is nog lang 
niet alles. Iedereen hee�  een talent, jij dus ook!! Ollie en Sophie hebben 
ons meer geleerd over talenten. Wat is jou talent? Stuur je foto/filmpje naar 
contact@mozaiek0318.nl met jouw talent! 

We hebben weer leuke dingen voor je verzameld. Zoals een puzzel, spel, 
kleurplaat en een knutsel. Veel plezier!   
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kleurplaat
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Clownmobiel

1. kleur alle delen van de 
clown in en knip ze uit.

2. Maak de delen met 
touwtjes aan elkaar 
zodat het een mobiel 
wordt.
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talentcadeautjes maken

Verpak een van je talenten en geef het weg, aan jezelf én aan een ander.

Nodig:
- A5 papier in wit of kleur
- sti� en of pennen
- plakband
- inpakpapier
- lintjes en andere dingen om leuke pakjes te maken

Een talent is een cadeau voor jezelf en voor een ander. Dat verdient een mooie verpak-
king. Laat de kinderen hun talent op een papier schrijven en versieren en dit inpakken als 
een cadeautje.

Laat de kinderen twee cadeautjes maken. Eén cadeautje mogen ze zelf houden. 
Het andere cadeautje moeten ze aan iemand anders geven.
Rond dit af door de kinderen te vragen aan wie zij hun talentcadeautje gaan geven.

Om over na te denken voor thuis:
Als ze hun talencadeautje aan iemand gegeven hebben, dan mag die iemand het ook 
‘uitpakken’, dat wil zeggen in ontvangst nemen. Laat de kinderen bedenken hoe ze hun 
talentcadeautje ook echt gaan inzetten.

(bijvoorbeeld: Wie als talent Aardig hee�  opgeschreven kan proberen extra aardig tegen 
die persoon te zijn. Wie Muzikaal hee�  opgeschreven, kan iets moois voor die persoon 
zingen of spelen.
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spel: talentenspel

- Speel dit spel samen met papa, mama of je broer(tje) of zus(je)
- Knip de kaartjes uit en bespreek samen wat er op de kaartjes staat.
- Laat papa, mama of je broer(tje) of zus(je) 5 talenten kiezen die bij jou passen en  
 bespreek deze met elkaar. Wat wordt er met dit talent bedoelt? Vind je zelf ook dat  
 je dit goed kunt?
- Kies nu 5 talenten voor papa. mama, je broer(tje) of zus(je) en vertel waarom je   

 vindt dat dat talent bij hun past.
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