NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Deze week zijn we met een nieuw thema begonnen: de wapenuitrusting
van God. Deze kan je aan doen en beschermt je tegen vervelende dingen.
Vandaag hoorden we over de waarheid als riem. Sophie dacht dat ze niet zo
mooi was, maar dat is een leugen! De waarheid is: Jij bent kostbaar in Gods
ogen. Je bent waardevol en Hij houdt zoveel van jou! Geloof in de waarheid
en gooi de leugen weg! Zorg er ook voor dat je zelf de waarheid spreekt.
Deze week verwerkingen bij de waarheid.
Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Kleurversjes.nl
Psycatgames.com

Mozaiek Kids

verwerking 1
Je kunt beter de waarheid spreken, want
een leugen komt altijd uit! Geloof ook in
de waarheid en niet in de leugens van anderen. Eerlijk zijn is stoer en liegen niet.
Zo stoer is het poppetje niet toch? Kijk
naar de teksten hoe het poppetje weer
stoer kan worden?
Nodig: de werkbladen (zie hieronder),
lint, kleurpotloden/stiften, schaar en lijm.
Stappen:
1. Print de werkbladen uit.
2. Kleur het allemaal in (het mannetje,
de neus en de teksten)
3. Knip de onderdelen uit.
4. Lijm de neus op de aangewezen
plaats vast. Alleen lijm op de lijmstrook doen.
5. Knip 3 stukjes (verschillend) lint.
6. Plak deze vast aan de blaadjes met de
teksten.
7. Plak de andere kant vast bij de neus.
8. Klaar…
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kleurplaat
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VERWERKING 3
doen

Durven of de waarheid
Je kunt dit spel spelen met 2 of meer spelers.
Spelregels:
Om de beurt ben je aan de beurt. Je kiest wat je wilt doen:
- durven, dan krijg je een uitdaging. Je moet doen wat op het kaartje staat. Durf je dit niet of vind
je het niet prettig dan kun je een andere uitdaging doen.
- waarheid, dan moet je eerlijkl antwoord geven op de vragen. Als je de vraag echt niet wilt
beantwoorden kun je een andere vraag doen.
Hieronder vragen voor de waarheid en opdrachten voor durven.
Grappige waarheid vragen voor Durven of de Waarheid voor kinderen
•
Wie is je favoriete leraar?
•
Wat is een woord dat je verzonnen hebt?
•
Wat is je favoriete maaltijd die mama maakt?
•
Heb je ooit gelogen over je leeftijd?
•
Heb je liever een huisdier of een broer of zus?
•
Wat was de grootste grap die je ooit met iemand hebt gespeeld?
•
Heb je een bijzonder talent?
•
Zing je onder de douche?
•
Heb je ooit op het bed geplast?
•
Wat verlies je altijd uit het oog?
•
Wanneer verveelde je je voor het laatst?
•
Hoe vaak flos je je tanden?
•
Welke beroemdheid zou jij zijn en waarom?
•
Ben je een hondenmens of een kattenmens?
•
Wat zijn de grappigste woorden die je kent?
•
Heb je een glas melk op een plant gegoten?
•
Heb je ooit iets gebroken en het aan niemand verteld?
•
Heb je ooit gehuild tijdens een film?
•
Bied je je excuses aan na een ruzie?
•
Als je 1 minuut had om je huis uit te komen, wat zou je dan pakken?
•
Denk je dat regen lekker ruikt?
•
Wat wil je doen als je groot bent?
•
Welke superheld vind je het leukst?
•
Wat is je bijnaam?
•
Wat is het minst favoriete cadeau dat je ooit hebt ontvangen?
•
Wat zou je doen als je een reus was?
•
Hou je van hot dogs?
•
Wat is een slechte gewoonte die je hebt?
•
Wat is je favoriete sport?
•
Wat doe je als eerste na school?
•
Wat zou je nieuwe naam zijn als je er een mocht kiezen?
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•
•

Wie is je favoriete superheld?
Bijt je op je nagels?

Uitdagingen Durven of de Waarheid voor kinderen
•
Geef iemand een ritje op de rug
•
Knipper niet een minuut
•
Ren drie keer rond de buitenkant van het huis
•
Leg je been achter je hoofd
•
Eet een lepel hete saus
•
Knuffel uw brievenbus (of een boom of gazonornament) gedurende 20 seconden
•
Neem een hap uit een boterham
•
Teken een gezicht op je hand en praat met je hand wanneer het jouw beurt is
•
Praat met je tong uitsteken
•
Sms iemand met alleen je neus
•
Gebruik de oprit 5 minuten als catwalk en zwaai naar passerende mensen
•
Poets je tanden voor iedereen
•
Doe 10 perfecte pushups
•
Eet een lepel mosterd
•
Speel de luchtgitaar
•
Bind je schoenen aan elkaar en probeer het niet te vergeten!
•
Draai ongeveer 10 keer rond en probeer een rechte lijn te lopen
•
Ren 3 minuten rond met sokken aan je handen, een broek voor een shirt en een shirt voor een
broek
•
Zeg het alfabet zo snel mogelijk achteruit
•
Raak je neus aan met je tong
•
Praat en gedraag je als een robot
•
Maak een minuut lang dierengeluiden
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