NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Vandaag de eerste aflevering van het nieuwe jaar. We hebben samen een stuk
van de film gekeken: ‘Niemand is als jij’. Iedereen is uniek en iedereen mag zijn
zoals hij/zij is. We zijn allemaal anders zowel in hoe we er uit zien als hoe we
doen. We zijn allemaal door God gemaakt en God houdt dus van ons allemaal
en vindt ons allemaal even lief! Dus vindt de mensen om je heen ook lief, ook
als ze heel anders zijn dan jij. Over dit onderwerp is er weer een kleurplaat,
knutselwerkje, puzzel en spel voor jullie!
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie
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Knutselen
God houdt van jou…..
Hij vindt jou Bij…zonder!
Nodig:
Zwart, geel en bloem papier (het liefst stevig papier) Je kunt ook voor andere kleuren kiezen
Eventueel Werkblad, zie hieronder
Stiften/potloden
Lijm
Schaar
Doen:
1. Maak 2 grote hartjes op geel papier, 2 op zwart papier en 2 op blauw papier.
2. Maak 2 kleine hartjes op geel papier.
Je kunt voor alle hartjes ook het werkblad gebruiken. Je kunt dan de hartjes overtrekken op het
gekleurd papier of je kleurt de hartjes in, met de juiste kleuren.
3. Knip nog 2 kleine zwarte strookjes uit.
4. Plak de hartjes en de 2 strookjes op elkaar zoals het voorbeeld.
5. Teken op het bovenste gele hartje een gezicht.
6. En klaar…..
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Puzzel
Zoek de tien verschillen...
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Antwoorden puzzel:
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sPEL
Ollie en Sophie hebben deze week geleerd dat je vriendelijk moet zijn voor een ander. God
houdt van ons allemaal, ook al zijn we soms heel anders.
Je mag vriendelijk zijn voor een ander. Hoe kun je vriendelijk zijn?
Zoek de antwoord op de vraag in jouw bingokaart. Wie als eerst een rij horizontaal of verticaal
vol heeft, wint. Spreek samen even af hoeveel rijen. (Je kunt de vragen ook door elkaar stellen.)
De vragen bij de bingokaarten: Hoe kun je vriendelijk zijn?
1. Als iemand Verdrietig is (troosten)
2. Als iemand trek heeft (eten geven)
3. Als je gemeen was tegen iemand. (sorry zeggen)
4. Als iemand kapotte kleding heeft (kleding van jouw geven)
5. Als iemand al heel lang de tikker is (zeggen dat jij nu wel de tikker bent)
6. Als je moeder nog de tafel moet dekken, eten moet koken en de was moet ophangen. (voor
mama de tafeldekken)
7. Als iemand wordt gepest (tegen de pester zeggen dat hij moet stoppen)
8. Als iemand dorst heeft (drinken geven)
9. Als iemand bloedt (een pleister plakken op de wond)
10. Als iemand zich verveelt (samen een spelletje spelen)
11. Als iemand geen boodschappen kan doen. (Vragen of je boodschappen kan doen.)
12. Als papa nog heel druk is met de auto wassen. (papa helpen met de auto wassen)
13. Als iemand een som niet snapt (de som uitleggen)
14. Als iemand valt met de fiets (de persoon weer helpen met de fiets.)
15. Als iemand zijn eten is vergeten mee naar school te nemen (je eten delen met de ander)
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