
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we weer een verhaal gezien van Schatkist vol verhalen. We 
hebben geleerd dat we eerlijk moeten zijn. Jezus is voor ons het voorbeeld. We 

mogen niet stelen, is ook 1 van de regels die God aan Mozes heeft gegeven. Eerlijk 
zijn is ook veel fijner, want Sophie kreeg bijvoorbeeld buikpijn, omdat ze had 

gelogen tegen de buren en opa. Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, 
puzzel en spel.

Veel plezier ermee!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding: 
https://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=318:gehoorzaam-zijn-en-luisteren&catid=35:algemeen
&Itemid=69
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knutsel

Nodig: 
• Print van werkbladen
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar
• Lijm
• 1 of 3 splitpennen

Doen:
1. Print de werkbladen hieronder uit, het liefst op wat dikker papier.
2. Kleur alles mooi in.
3. Knip alles buitenom uit.
4. De handen maak je met en splitpen vast aan de armen. (Gebruik je papier met gewone dikte lijm 
dan de handen aan de armen vast, ze hoeven niet perse te kunnen bewegen.)
5. De wijzer maak je met een splitpen vast op de stip op de neus. Vervolgens kun je deze draaien naar 
wat goed en fout is.
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puzzel

Weet jij welke uitdrukking hieronder staat? 
Vraag maar eens aan papa of mama wat het betekent. 
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spel

Aantal spelers: 2-3

Voor dit spel heb je 2 matjes nodig. Leg de matjes uit elkaar op de grond. Voor 
één van de matjes zet je een pilon neer. Op deze pilon leg je een pittenzakje. Als je 
deze materialen thuis niet hebt kun je misschien proberen het met andere mate-
rialen te spelen.

Eén kind is de agent. Deze staat op het matje met de pilon ervoor. Het andere 
kind is de boef. Deze gaat op het andere matje staan.
De boef moet proberen het pittenzakje te pakken, zonder getikt te worden. Zodra 
de boef het pittenzakje vast heeft, mag de agent de boef tikken. Wanneer de boef 
weer op zijn eigen matje staat, is hij vrij.

Na drie keer het pittenzakje gepakt te hebben, wisselen de boef en de agent van 
rol. Als er een kind op de wachtbank zit, wordt hier ook mee gewisseld.


