NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Wat was Gideon een held zeg. Hij had bijna geen soldaten meer over en
toch….. bleef hij op God vertrouwen. God wilde laten zien dat niet Gideon de
oorlog zou winnen, maar God zelf, want winnen met zo weinig soldaten kan
alleen als God meehelpt. We hebben geleerd dat je een held kunt zijn, ook al
ben je bang. Als je maar op God vertrouwt. Met God kan je alles!!! Hieronder
vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en spel.
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.com
www.voormijnkleintje.nl

Mozaiek Kids

knutselen
Nodig:
• Print van werkblad
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar
• Lijm
Doen:
1. Kleur het 1e blad in
2. Kleur ook de losse onderdelen op het 2e blad in.
3. Knip de fakkel met het handje, de halve arm met de ramshoorn en de twee kruikdelen uit.
4. Plak deze op het 1e blad.
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puzzel
Kan jij de rebus oplossen?
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spel
Jullie hebben gehoord dat Gideon een dappere krijgsman is. Hij heeft met een klein leger tegen
verschillende volken gevochten. Hij heeft een enorm vertrouwen op God.
God geeft hem ook steeds opdrachten, bijvoorbeeld om zijn leger steeds te verkleinen.
Gideon is heel gehoorzaam en doet wat God tegen hem zegt.
Spel - Commando Pinkelen
Kies een spelleider aan. Deze geeft steeds geldige en ongeldige commando’s. Een ongeldig
commando is een commando (bijvoorbeeld hol) zonder het woordje commando ervoor.
De Spelleider geeft eerst alle spelers 6 fiches.
Daarna geeft de spelleider het commando pinkelen waarbij de spelers met hun twee wijsvingers
op de tafel trommelen. Daarna geeft de spelleider steeds wisselende geldige en ongeldige
commando’s waaronder ook regelmatig het pinkelen.
Commando’s waar de spelleider ook uit kan kiezen zijn bijvoorbeeld:
•
Arm – Zwaai één arm in de lucht
•
Fladder – Fladder je armen als een vogel
•
Knipoog – Geef een knipoog
•
Plat - leg je handen plat op tafel
•
Hoofd – Doe beide handen op je hoofd
•
Zwaai – Zwaai hallo naar elkaar
•
Hoog- Doe beide handen in de lucht
•
Schud – Schud je armen
•
Oor – Raak je oren aan
•
Tong – Steek je tong uit
•
Robot – Praat als een robot
•
Klap- Klap in de handen
•
Knie – Raak je knieën aan
•
Koe- Loei als een koe
•
Buik – Klop op je buik
•
Muis – Piep als een muis

MozaiekKids
Kids
Mozaiek

