
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we van Henk het tweede verhaal gehoord. Een verhaal die 
Jezus heeft verteld. Het ging over de 10 zilveren munten.  Wat gaaf om te horen 

dat God een feestje bouwt boven in de Hemel als wij Zijn kind willen zijn! 
Joepie! Hij houdt zoooo veeeeel van ons! Bij dit verhaal hebben we voor jullie 

weer knutsels, een puzzel, kleurplaat en een spel! 

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie
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knutselen

We gaan zelf een memoryspel maken met muntjes.

Wat heb je nodig:
• 2 keer het werkblad, deze vind je op de volgende bladzijde.
• Schaar

Doen:
1. Print het werkblad 2 keer uit. Deze staat op de volgende pagina.
2. Knip de vierkantjes uit over de stippellijn. 
3. Nu kun je het spel memory spelen.

Tip: Heb je geen printer? Je kunt ook zelf de vierkantjes maken op een blad en hierop de 
verschillende muntjes tekenen. Dit doe je dan 2 keer. Je hebt nu ook je eigen memory gemaakt!
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Puzzel

Ollie en Sophie zijn lekker aan het spelen, maar opeens vallen er 10 munten uit de kassa. Dit zijn 
hele bijzondere munten. Net zo bijzonder, als wij voor God zijn. 
Help jij ze alle 10 zoeken? Zet maar om elk muntje een rondje! 
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SPEL

De 10 zilveren munten 
 
In de dienst moesten jullie een muntje nadoen door je met je armen helemaal rond te maken. 
Hieronder staan nog een aantal opdrachten die jullie na kunnen doen. 
 
Vraag je aan papa of mama of ze de opdrachten voorlezen? 
 
Veel succes 
 
Beweegspelletje: 
Maak jezelf eens heel groot 
Maak jezelf nu maar helemaal klein 
Maak jezelf heel lang 
Ga op 1 been staan 
Ga op je hurken zitten 
Doe een kikkersprong 
Doe 1 arm omhoog en 1 arm omlaag. 
Lukt het ook met 1 arm omhoog en 1 arm omlaag om op 1 been te gaan staan? 
 
Weet jezelf nog een beweging? Doe die dan ook! 


