
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 
Vandaag hebben we van Henk het eerste verhaal gehoord. Een verhaal die 
Jezus heeft verteld. Het ging over het verloren schaap.  De herder bleef net zo 
lang zoeken totdat hij het schaap gevonden heeft. Zo is het ook met Jezus, Hij 
blijft net zolang naar ons zoeken tot Hij ons gevonden heeft. Hij wil voor jou 
zorgen, jouw hele leven lang! Wat is dat toch een gaaf nieuws! Bij dit verhaal 
hebben we voor jullie weer knutsels, een puzzel, kleurplaat en een spel! 
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl
www.jufanke.nl
https://i.pinimg.com/originals/0b/ea/df/0beadf75831866956cb5ae7af86f29e2.jpg 
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Wil je ook net zo’n mooi masker als Sophie? Zie hieronder, dan kun je ook een schaap maken.

Nodig:
• Kopieerbladen
• Watten
• Schaar
• Lijm
• Eventueel elastiekjes

Doen:
1. Print voor de knutsel blad 1 en 2 uit.
2. Kleur de bladen in voor zover je dit zou willen.
3. Knip de ogen uit het masker
4. Beplak het deel boven de ogen met watten 
5. 

Knutselen



Mozaiek Kids



Mozaiek Kids

Knutselen

Zullen we een schaapje maken.

Nodig:
• Blauw A4 papier
• Geel, wit en andere kleuren papier
• stift
• Schaar
• Lijm

Doen:
1. Knip een kop, 4 poten en 2 oren van een schaap uit. 
2. Plak deze op het blauwe papier.
3. Scheur wit papier uit.
4. Plak dit witte papier op, zodat je een buik en een staart van eens schaap krijgt.
5. Teken een gezicht op de kop van de schaap.
6. Versier verder jouw tekening nog, met bijvoorbeeld een zon, gras en bloemen.
7. Veel plezier!





Puzzelen

Deze sudoku bestaat uit een veld van 6 x 6 hokjes. Je ziet 6 rechthoeken van 3 x 2 hokjes. In die 
hokjes moeten de plaatjes getekend worden die je hieronder ziet. Elk plaatje moet precies één 
keer voorkomen in elke rij, in elke kolom en in elk groot dikgedrukt vierkant. 
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Print onderstaande uit en kleur allebei evenveel schaapjes in je eigen kleur en speel het spel.

sPEL


