
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Yes, nog aan aantal weken en dan is het alweer Kerst. Dus weer tijd 
voor de Advenstweken. Vandaag zag je de eerste aflevering met als 
thema ‘Wie ben ik?’ Je mag ontdekken wie je bent en weten dat je 

mooi bent, want God heeft jouw gemaakt! Iedereen is anders, maar 
allemaal zijn we met onze eigen talenten door God gemaakt.

Heb je al het Adventsproject op de website ‘ollieensophie.nl’ ont-
dekt? Hier vindt je een mooie aftelkalender en voor elke dag weer 

leuke activiteiten. Hierbij nog extra activiteiten om te doen, zoals een 
knutsel, kleurplaat, puzzel en een spelletje.

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.gelovenisleuk.nl/index.php/knutselen/35-algemeen-knutselen/556-ik-berg-uw-
woord-in-mijn-hart-3#gsc.tab=0
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knutsel

Nodig:
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar
• Lijm
• Lint/wol

Doen:
1. Kleur het hart in, ik heb voor de vlakken regenboogkleuren gebruikt.
2. Kleur ook de deurtjes in.
3. Knip de onderdelen allemaal uit.
4. Knip het hartje in het midden van het grote hart (blad1) uit.
5. Plak de deurtjes netjes erin. De plakstrookjes van de deurtjes worden naar de achterzijde van 
het grote hart geschoven.
6. Doe nu lijm op de achterzijde van het grote hart en plak het netjes over het hart met de tekst 
(GOD HOUDT VAN MIJ), als je de deurtjes opent zie je de tekst.
Even de gaatjes openprikken en er een lintje doorheen doen dan kan het opgehangen worden.



knutsel
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puzzel

Wie ben ik? Iedereen is anders. We zijn op zoek naar 1 van de kinderen hieronder. Je krijgt van 
ons 5 hints. Wie zoeken wij?

1. Het kind is een meisje. 
2. Het kind heeft geen speen in haar mond.
3. Het kind heeft 2 staartjes in haar haar.
4. Het kind heeft haar ogen open.
5. Het kind heeft haar mond open.

Je kunt samen ook gaan puzzelen. De één geeft hints en de ander raad of je stelt vragen aan 
elkaar waar je alleen ja of nee op mag antwoorden.
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Spel

Wie ben ik ?
Bij Ollie en Sophie hadden ze het over wie je bent, dat is best moeilijk omdat van jezelf je weten. 

Hierbij gaan we dit ontdekken, met zijn tweeën of in een groep. 
Als je met zijn tweeën bent dan neem je allebei een talentenlijst en gebruik je de kaartjes om te 
kijken welke van de begrippen op de kaartjes van toepassing zijn op jou of op de ander. Samen 
ga je vergelijken en kies je de vijf beste uit. Dus vergelijk je elk kaartje en kies je welke beter van 
toepassing is. 
Ben je met een groep, dan heeft iedereen de kaartjes en dan loop je door elkaar heen en geeft 
het kaartje dat  je vindt dat op degeen die je tegenkomt van toepassing is. Schrijf op het eind op 
welke kaartjes je hebt gekregen op je talentenlijst. 

Benodigdheden:
• Printer
• Schaar
• Print onderstaande kaartjes en de talentenlijst uit en knip ze uit. 






