NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Hoi geliefd kind,
Vandaag hebben we het 2e deel van ‘Niemand is als jij’ gekeken. Het was best
wel een lastig verhaal. Het verhaal wil ons vertellen dat je je niet druk moet
maken over wat anderen van je vinden. Het is veel belangrijker wat God van je
vindt. Weet je bent een parel in Gods hand. God houdt heel veel van je!
Over dit onderwerp is er weer een kleurplaat, knutselwerkje, puzzel en spel
voor jullie!
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.klasse.be/5659/speel-het-talentenspel/
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Knutselen
God houdt van iedereen het maakt niet uit hoe we er uit zien of wat we doen. Hij heeft voor ons
allemaal een speciaal plekje in zijn hart.
Nodig:
• 2 vellen gekleurd papier (liefst stevig papier)
• 1 vel papier
• Foto’s van mensen die je kent of onbekende mensen
• Lijm
• Schaar
• Stift
Doen:
1. Teken op 1 papier een hart. (zo groot mogelijk)
2. Leg de 2 vellen papier op elkaar
3. Knip het hart uit, nu knip je dus 2 keer het hart uit. Op beide papieren 1 hart.
4. Zoek 10 (mag ook minder) pasfoto’s bij elkaar van mensen die je kent, Maar mogen ook
mensen zijn die je niet kent uit bijvoorbeeld een tijdschrift.
5. Trek op het bovenste hart 10 keer een pasfoto over.
6. Knip deze vierkanten uit aan 3 kanten. Zo krijg je een soort deur die open en dicht kan.
7. Plak de hartjes op elkaar.
8. Plak de foto’s onder de deurtjes.
9. Schrijf bovenaan op het hart: ‘Een speciaal plekje in Gods hart’.
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puzzel
Wat willen Ollie en Sophie jou leren?
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spel
Complimentenspel voor groep 3 t/m 4
• 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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