NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Vandaag hebben we van Henk het vijfde verhaal gehoord. Een verhaal dat
Jezus heeft verteld. Het gaat over een man die gewond is geraakt. Het lijkt
erop dat niemand hem wil helpen, maar uiteindelijk wordt de man geholpen.
Jezus wil ons leren dat we anderen moeten helpen. Ook al is het iemand die
je misschien niet zo aardig vindt. Als we anderen helpen, helpen we eigenlijk
Jezus. Wie wil dat nou niet!! Bij dit verhaal hebben we voor jullie weer
knutselwerkjes, een puzzel, kleurplaat en een spel!
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl
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Knutselen
Jezus vraagt aan ons, om anderen te helpen. We gaan een knutselwerkje maken, waarbij we
iemand redden uit het water.
Nodig:
• Kopieerbladen 1 en 2 (zie hieronder)
• Kleurpotloden en/of stiften
• Schaar
• Lijm
Doen:
1. Print de kopieerbladen uit.
2. Kleur de onderdelen in.
3. Knip de onderdelen uit.
4. Knip de lijn in het midden van de reddingsboei open.
5. Lijm de voor- en achterkant van het poppetje op elkaar tot aan de plakstrookjes. De
plakstrookjes laat je los van elkaar.
6. Schuif het poppetje met de plakstroken door de gleuf. Vouw de onderkant van de plakstrook
en plak deze vast aan de onderkant.
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PUZZEL
Kleur de plaatjes in. Knip ze uit. Kun jij ze in de goede volgorde leggen?

Mozaiek Kids

Spel
Deze spellen gaan over samenwerken.
Als je anderen helpt dan gaat het vaak beter, met jou en de ander. Het gaat nog beter als je God
vraagt je te helpen, bij alles wat je doet.
Opdracht: krijg de bal aan andere kant van de tafel
Benodigdheden:
• Pingpongbal
• Rietjes/wc-rol
• Beker
• Plakband
Minimaal 2 kinderen blazen bal van ene kant van de tafel naar de andere kant, zie filmpje:
https://learnasyouplay.net/2020/06/15/ball-in-cup-ages-3/
Opdracht: schrijf samen een woord bijvoorbeeld ‘‘GOD’’
Benodigdheden:
• stift
• Papier
• Touwtjes
Maak de touwtjes aan de stift vast (hoeveel afhankelijk van met hoeveel je bent), laat iedereen
een stukje touw vast houden en probeer nu samen een woord te schrijven.
Volgende stap is dat iedereen geblinddoekt is en 1 persoon zegt wat de anderen moeten doen.
(Eventueel kun je op papier een parcours maken die je met stift moet volgend)
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Spel
De barmhartige Samaritaan helpt de gewonde man door hem op een ezel mee te nemen naar
een herberg.
Er zijn spelletjes die je kunt spelen, met de ezel van de barmhartige Samaritaan in gedachten .
Een voorbeeld hiervan is ‘‘ezeltje prik’’.
Je kan deze namaken (https://www.spelactief.nl/activiteiten/sport-spel/ezeltje-prik)
Misschien ken jij een ander spel waarin de ezel een rol speelt?
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