NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Vandaag heeft Henk alweer het laatste verhaal verteld. Het gaat over een
koopman die op zoek is naar een parel. Wanneer hij een hele bijzondere
parel vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft. God is ook heel bijzonder en Hij is
ook het belangrijkste in ons leven. Probeer God te leren kennen en leef zoals
Hij dat wil, want dat is Hij waard! Bij dit verhaal hebben we voor jullie weer
knutselwerkjes, een puzzel, kleurplaat en een spel!
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/zeventiende-zondag-door-jaar-a/extras/spel-waar-is-de-parel.html
www.knutselopdrachten.nl
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knutselen
Maak dit mandje doe er watjes in en de mooiste knikker die je hebt.

Nodig:
-gekleurde vouwblaadjes
- schaar
- lijm
- stiften
- watjes
- mooie knikkers

Doen:
1) Vouw 16 vierkantjes van één vouwblaadje (zie foto);
2) Knip aan beide kanten twee keer in (zie foto);
3) Plak de vierkantjes naast de kniplijn op elkaar, zodat de randen omhoog gaan staan;
4) Knip een strook van een ander vouwblaadje;
5) Versier deze strook met stiften;
6) Plak de uiteinden van de strook aan de binnenkant van het mandje.
7) Schrijf aan de zijkant: ‘God is de Beste!!!’
7) Leg er watjes in en als laatste de knikkers.
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puzzel
Help je de zingende Sophie zoeken naar de parel?

Mozaiek Kids

Spel
Waar is de parel?
Nodig:
Mooie knikkers (bij een kleine groep, net zoveel als er kinderen zijn)
Uitleg:
Verstop door de ruimte heen, of in een afgebakend gedeelte buiten, een aantal knikkers.
Laat de kinderen zoeken naar de knikkers.
Als iemand een parel heeft gevonden dan roept hij of zij heel hard ‘parel’ en moet de rest
stoppen. Hij of zij moet op dit moment naar de ‘hemel’ toe, een plek die u aangewezen hebt
en waar u al bent. Voor elk kind bedenkt u een manier waarop hij of zij naar de ‘hemel’ toe kan
komen.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Hinkelend
- Kruipend
- Achterstevoren lopend
- Springend
- Benen tegen elkaar aanhoudend
- Met de ogen dicht
- Bedenk zelf nog meer manieren

Op het moment dat u vertelt hoe hij of zij naar de hemel toe moet komen wordt dit uitgevoerd,
daarna kan er weer verder worden gezocht naar parels.
Speel tot alle parels gevonden zijn. En dus tot iedereen in de ‘hemel’, het Koninkrijk van God, is.

Mozaiek Kids

