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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Wat een mooie talenten hebben we gezien van allemaal verschillende 
kinderen. Heb jij ook je talent thuis laten zien aan papa of mama? Ollie kan 
goed grappen maken en Sophie kan goed zingen en dansen. God wil dat we 
onze talenten gebruiken om bijvoorbeeld andere mensen op te vrolijken, te 
troosten of te helpen! 

We hebben weer leuke dingen voor je verzameld. Zoals een puzzel, spel, 
kleurplaat en een knutsel. Als je een werkje hebt gemaakt of gedaan vin-
den we het leuk om een foto te ontvangen. Stuur deze naar contact@mo-
zaiek0318.nl. 

Veel plezier! 
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kleurplaat
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Gedachtenknutsel

Dit werkje kan op gewoon printerpapier gemaakt worden.

Het bestaat uit twee bladen, op blad 1 het hoofd en op blad 2 het kapsel en de hersendelen. 

Kleur eerst alles in en beplak het kapsel op blad 2. 
Knip alle onderdelen uit. 

Doe lijm op de zijkanten van de haarlijn en de strook net boven de ogen. 
Plak het kapsel er overheen en laat het even drogen. 

Plak de hersenhelft en op elkaar met de blanco kant tegen elkaar aan. 
Doe een lintje in het midden door de hersenen. 

Schuif als alles droog is de hersenhelft en in het hoofd.  
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invulpuzzel

Vul hieronder talenten in die God ons heeft  gegeven. Doe dit door de letters van achter 
naar voor te zetten. Vind jij alle talenten? Dan vind je de oplossing in de dikgedrukte 
hokjes! 

Vul alle letters uit de dikgedrukte hokjes in van boven naar beneden.
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spel: talenten

Jouw gaven en talenten
(de dingen waar je goed in bent) 
Sommige van jullie kunnen goed tekenen, 
grappig zijn, zijn slim, kunnen goed rennen 
of lego bouwen. Iedereen kan iets anders 
goed, en zo kunnen we elkaar helpen.  

Het spel: estafette, breng een opkikker naar iemand 
Maak een groepje en vind uit waar iedereen goed in is. (bepaalde groepsgrootte nav het uitge-
zette parcours) 

We gaan verschillende dingen doen, (waar je kunt uitvinden) waar je goed in bent, door 
een talenten estafette te doen.  Hier geven we iets door dat bij een eindpunt gebracht moet 
worden.  

Van te voren is een parcours uitgezet met een beginpunt en een eindpunt (doos, brievenbus), 
met onderstaande ideeën en kijk op de plek waar je bent welk idee het beste is uit te voeren 
zijn op de plek/locatie waar je bent. En naar je groep welk idee het beste bij je groep past. 

Je kunt het spel op verschillende manieren doen bij elke plek iedereen het laten doen en wie 
dan kijken wie het snelst is op dat onderdeel, of van te voren een bepaald persoon per plek 
uitkiezen en tijd van begin tot eind opnemen, dan kun je met verschillende groepen lijken 
welke groep het snelst is.

Op de volgende pagina’s leer je meer over de verschillende plekken
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1ste plek, thema creëren (maak iets)  

Eén van de groep maakt iets en dit gaan jullie doorgeven, dit mag een kaart zijn, een teken-
ing, een bouwwerk, een knutsel. 

(er ligt papier, potloden, schaar, legostenen, knexx)

2de plek, thema evenwicht 

Eén van de groep gaat hier met het gemaakt een aantal meters lopen waarbij je je even-
wicht goed moet gebruiken. 

Je evenwicht houden kan door onderstaande, vergeet niet dat je het gemaakte mee moet 
nemen 

Een evenwichtsbalk overlopen, bv schoolbank omgedraaid, een stoeprand, plank, booms-
tam 

een voetbal omhoog houden  

met een boek op je hoofd lopen 

een tennisbal op een raket houden

3de plek, thema slim 

Eén van de groep beantwoord hier vragen, raadsels 

Welke thema’s hebben we behandeld bij Ollie en Sophie 

Wat is de wapenuitrusting van God 

Welk boek lazen Ollie en Sophie bij het thema Bidden 

Hoeveel bijbelboeken zijn er? 

Leg de bijbelboeken op juiste volgorde? (papiertjes, ijsstokjes met bijbelboeken erop)

4de plek, thema snelheid 

Hier rent één van de groep een stuk
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5de plek, thema obstakel 

Hier gaat één van de groep een obstakelbaan doen 

Obstakels kunnen zijn: 

1. 
draden, linten die gespannen zijn

(welke.nl)

2.
een tunnel  (ikea tunnel, net) 

https://whitehallbrangus.wordpress.
com/2015/10/02/american-ninja-warrior-time/

3. 
Stap op bepaalde dingen (gekleurde stoeptegels, hoepels, banden, stenen in water)

4.
Klim over iets bv een hek, tafel
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6de plek, thema precisie

Eén van de groep doet iets heel nauwkeurig
- Dokter bibber
- Dartspel
- Spijkerpoepen

- Zenuw/geduldspiraal
https://www.marjospeelgoed.nl/geduld-spiraal.html

- Op doel gooien 
https://nl.pinterest.com/pin/249316529360963042/

7de plek, thema samenwerken

De hele groep werkt samen om iets te bereiken.

http://mssepp.blogspot.com/2014/05/teamwork-cup-
stack-take-2.html

http://www.listotic.com/32-best-diy-backyard-games/7/
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https://nl.pinterest.com/pin/675540012834505859/

https://www.jufsanne.com/lesidee/bewegingslessen/gym-
les-met-parachute/


