
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,
Wat was Daniël een held zeg. Hij bleef met God praten en voor Hem zingen, 

ook al mocht dat niet meer van de koning. Hij bleef op God vertrouwen! Echt 
knap zeg. Ik wil dat ook proberen, altijd op God vertrouwen. Dat vind ik soms 

best een beetje moeilijk. Maar dan mogen we bidden tot God of Hij ons daarbij 
wil helpen. Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en 

spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl
https://www.icharacter.media/product/daniel-board-game/



Nodig: 
• Print van werkbladen
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar
• Lijm

Doen:
1. Kleur de plaatjes in. 
2. Knip de achtergrond met de twee leeuwen erop uit, knip buitenom. 
3. Knip ook het model met de twee leeuwen op het tweede vel uit en knip Daniël uit. 
4. Vouw de achtergrond in het midden op de vouwlijn en vouw de delen naar je toe zodat het 
geheel in een punt/hoek kan staan. 
5. Vouw het andere model met de leeuwen ook in het midden, maar ditmaal vouw je de delen 
van je af en vouw de plakstrookjes om naar achteren.
6. Plak ze op de halve cirkeltjes die op de achtergrond staan bij de voorpoten van de leeuwen. 
7. Doe wat lijm op de achterkant van Daniëls handen en plak Daniël met de handen tegen de 
achtergrond. 

Mozaiek Kids

knutselen









Kun jij Daniël bevrijden uit de leeuwenkuil?
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puzzel
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spel

Bij Ollie en Sophie hadden schatgraver Henk het over Daniël , we hebben een spel gevonden. Dat je 
kan spelen als een soort slangen en ladders. 

Benodigheden: 
Dobbelsteen, pionnen, print van onderstaand bordspel.

Spelregels:
- Probeer bij als eerste bij het laatste vakje te komen. 
- Kom je op een kop van een leeuw moet je terug, naar waar de staart eindigt
- Kom je op begin ladder dan mag je door naar de top van de ladder
- Kom je op het hoofd van Daniël, dan moet je een vraag goed beantwoorden, voor je verder mag, 1 
   vraag per beurt. Anderen die meespelen zeggen of het antwoord goed is.

Vragen:
- Wat was bijzonder aan de daden van Daniël?
- Waarom kreeg Daniël straf (nacht in de Leeuwenkuil  doorbrengen)?
- Welke baan had Daniël ?
- Wat was de rol van de koning?
- Wat gebeurde er in de leeuwenkuil?
- Wie kwam als eerst kijken nadat Daniël de nacht doorgebracht had in de leeuwenkuil?
- Wie veroorzaakte(n) dat Daniël in de leeuwenkuil terecht kwam?
- Hoe wisten ze dat Daniël zich niet aan de wet hield?
- Waarom was de koning bedroeft?
- Wat was er verandert in de wet?
- Wat deed de koning toen Daniël levend uit de leeuwenkuil kwam?
- Wie sliep slecht?
- Hoe was de band tussen Daniël en de koning?

Eventueel:
- Hoe weet je dat God bij je is, of geef een voorbeeld?
- Hoe kan jij meer op Daniël lijken?
- Hoe kan jij laten zien dat je op God vertrouwd/bouwt?
- Waarom was Daniël een held?
- Welke vraag hadden Ollie en Sophie na het verhaal?
- Wat deed Sophie op haar fiets?




