NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Vandaag was de eerste aflevering over ‘In verwachting’ Waar ben jij van
in verwachting? Waar moet je op wachten? We moeten ook wachten op
Kerst. Wachten kan soms lang duren. Daarom hebben we dit jaar weer een
Adventsproject. Kijk hiervoor op onze website (www.ollieensophie.nl). Je kunt
vandaag aan de slag gaan met de Adventskalender maken, zie hiervoor ook
de website. Ook kun je hieronder leuke werkjes vinden die horen bij dit thema.
Nog even wachten…
Veel plezier!
Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.gelovenisleuk.nl/component/content/article?id=271:kerstster
http://cgkmeerkerk.nl/cgkm/wp-content/uploads/2019/12/Licht-in-de-duisternis-kerst-2019.pdf
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knutselen
KERSTSTER
Nodig:
•
Print van de sterren (liefst wat dikker papier)
•
Kleurpotloden/stiften
•
Schaar
•
Lijm
•
Glitters of andere versieringen
•
Koordje/touwtje/wol
Doen:
1.
Print de sterren uit.
2.
Kleur de sterren in.
3.
knip vervolgens de cirkel in het midden van de eerste ster uit.
4.
Kleur de kaars en knip deze uit.
5.
Vouw de kaarsjes nu dubbel zodat je wat meer stevigheid krijgt.
6.
Lijm het kaarsje met het onderste flapje vast achter de voorste ster en plak de ster nu
bovenop de andere ster, zorg dat de punten tussen de andere punten vallen. (Zie voorbeeld).
7.
Je kunt nu het geheel met glitters versieren en een koordje in het midden bevestigen.
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kleurplaat
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spel
Vind jij wachten soms ook zo lang duren? We gaan nu een spel doen waarbij je zult merken dat
wachten minder lang lijkt als je iets aan het doen bent.
Nodig:
Stopwatch of telefoon
Opdracht 1:
Zet op de stopwatch of telefoon 3 minuut aan. 1 minuut duurt 60 tellen. Ga nu op een stoel zitten en
wacht tot 3 minuten voorbij zijn.
Opdracht 2:
Zet nu weer de stopwatch of telefoon op 3 mintuen maar ga nu een spelletje doen, zoals steen papier
schaar, tikkertje, verstoppertje of ik zie ik zie wat jij niet ziet.
Wanneer leek de tijd sneller te gaan?
Nog een andere leuke opdracht met tijd:
Laat de kidswerker, papa of mama de tijd op 1 minuut (60 tellen)zetten. Je mag niet stiekem op een
klok kijken. Kun jij vertellen wanneer de minuut voorbij is? Was je te snel of te langzaam?
Probeer het nog een keer. Zit je nu dichterbij?
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