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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we het vierde verhaal gezien over hoe Jezus iedereen te eten 
kon geven met 2 vissen en 5 broden. Er waren zelfs nog 12 manden over met 
eten. Wat is dit een wonderlijk verhaal. Jezus zorgt voor ons, altijd. Door Hem 

krijgen we altijd genoeg van wat we nodig hebben. Dat is toch een heerlijk 
gevoel! Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en spel 

over de aflevering van vandaag!  
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl
www.kinderwoorddienst.nl
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knutsel

Mandje voor het brood en de vis

Nodig:
• Werkblad hieronder(eventueel op gekleurd papier) 
• kleurpotloden en/of stiften 
• lijm 
• nietmachine/plakband 
• schaar 
• klei en/of zoutdeeg (zie hieronder voor het recept)
• eventueel verf

Doen:
1. Print het werkblad uit.
2. Kleur het mandje in.
3. Knip het mandje uit langs de buitenlijn.
4. Knip het in tot de stippellijnen op de plaatsen waar pijltjes staan. 
5. Vouw de flappen allemaal op de stippellijnen om.
6. Lijm of niet de plakstroken. 
7. Je kunt de twee strookjes als hengseltje aan elkaar maken, er kan eventueel voor de 
stevigheid nog even een strookje onder geplakt worden. 
8. Nu kun je vissen en broodjes gaan maken. Je kunt dus zelf kiezen. Maak je het van klein of van 
zoutdeeg. 
9. Als de klei hard is, kun je het nog verven. 

Recept zoutdeeg

Nodig:
• 1 kop zout 
• 3 kopjes bloem (geen zelfrijzend bakmeel) 
• 1 Kopje water 
• Eetlepel olie 
• Grote stevige kom 
 
Doen:
1. Meng het water en het zout in de kom.
2. Voeg beetje bij beetje de bloem toe.
3. Kneed je deeg met je handen.
4. Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen. 
5. Als het geheel te korrelig en te droog ie, voeg dan nog enkele druppels water toe 
6. Als het deeg te nat is, voeg een beetje bloem toe. 
 
Maak vormpjes van broodjes en visjes 
Bak de broodjes af op 100 graden ongeveer een uur lang (hangt af van de dikte) 





kleurplaat

Kleur alles in en plak de vis en het brood in de mand. Kun jij er nog meer vis en brood bij 
tekenen?



Puzzel

Er zitten 10 vissen               verstopt in de kleurplaat? Kun jij ze vinden?
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Spel

Jezus laat met dit verhaal zien dat je met iets kleins wat je geeft iets groots kunt doen. Het 
onmogelijke wordt mogelijk gemaakt. 
 
 
Activiteit: 
Speel het spel stand in de mand. 
Een speler heeft de bal, de anderen staan eromheen. De speler gooit de bal recht omhoog 
en roept: ‘Stand in de mand en de bal is voor Pieter’. ledereen loopt hard weg, behalve 
Pieter, die moet de bal pakken. Als hij hem heeft, roept hij: ‘Stop!’ Dan mag niemand meer 
van zijn plaats en moeten ze met hun benen een poortje maken. Pieter moet proberen met 
de bal door een van de anderen hun poortje te gooien/rollen. Daarvoor mag hij nog wel drie 
stappen zetten in de richting van het kind waarbij het dat wil proberen. Wordt bij een speler 
door het poortje gegooid/gerold dan is die af en mag Pieter de bal omhooggooien en een 
andere speler kiezen. Lukt het niet om door bij de betreffende speler door het poortje te 
rollen dan wordt deze de nieuwe balwerper. 
 
Veel plezier! 
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