De bouwstenen van de zondag

De arbeiders in de wijngaard
Zondag 14 juni 2020
13. OM TE DOEN
4-6 jaar
Uitbetaald
De werkers krijgen aan het eind van de dag
allemaal hetzelfde uitbetaald. In deze opdracht
verdelen de kinderen geldmunten eerlijk over de
geldzakjes.

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Familie
(Opwekking 767).

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad

Ti p

In het verhaal staat da
t
de arbeiders één zilvere
n
munt krijgen, maar om
de
creativiteit de ruimte te
geven,
mogen de kinderen zel
f het
aantal munten bepalen
.
Als in elke zak maar
evenveel zit.

En verder:
- 	potloden en viltstiften
- 	een rol aluminiumfolie of glanzend knutselpapier
- 	lijm
Aan de slag:
- De kinderen kleuren de kleurplaat.
- De kinderen scheuren geldmunten uit
aluminiumfolie.
- De kinderen plakken in elke geldzak evenveel
munten.
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4-8 jaar
Beeld uit
In deze opdracht beelden de kinderen
elementen van het verhaal uit, waarbij
de verschillende emoties van de
werkers ook worden uitgebeeld. Dus
zonder woorden!

Wat heb je nodig?
-	muziek
-	opdrachten die je kunt geven, zijn:
1 L aat zien dat je zin hebt om te
werken.
2 Beeld uit hoe je op de markt staat
te wachten op werk.
3G
 eef de druiven water.
4W
 ied onkruid en schep de grond
om.
5 Laat zien hoe je zweet van al het
werk in de zon.
6P
 luk druiven.
7 L aat je verbazing zien als de
mannen die het laatst gingen

werken, als eerste hun geld
krijgen.
8 Laat zien hoe blij je bent met
je geld.
9 Kijk jaloers als je ziet dat de
anderen net zoveel krijgen als jij.
10 Beeld uit hoe je aan de eigenaar
vertelt dat het niet eerlijk is wat hij
doet.
Aan de slag:
- De kinderen krijgen de eerste
opdracht.
- Als de muziek speelt, bewegen zich de
kinderen door de ruimte.
- Zodra de muziek stopt, staan de
kinderen stil en blijven ze vijf tellen
staan in de houding van iemand die zin
heeft om te werken.
- Geef een nieuwe opdracht en herhaal
dit op dezelfde manier als hierboven
beschreven, tot je alle opdrachten hebt
gehad.

6-8 jaar
Daar pluk je de druiven van
De kinderen zoeken een weg door
de doolhof en plukken onderweg
de druiven. Zo verzamelen ze een
aantal letters. Lukt het de kinderen
om met deze letters een woord te
maken?
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad
-	een pen of een potlood

Aan de slag:
- De kinderen zoeken hun weg in
de doolhof.
- Op de druiven staan letters.
Elke letter die ze tegenkomen,
schrijven ze onder aan het
werkblad.
- Als ze alle letters in de goede
volgorde hebben verzameld,
lezen ze een woord.
- Welk woord hebben ze
gevonden?
De oplossing luidt: Gods nieuwe
wereld.
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8-12 jaar
Druiven-doodle
Wat hebben de kinderen van het verhaal onthouden?
De kinderen schrijven het goede antwoord in de
druiven. Een aantal antwoorden kunnen ze in het
bijbelgedeelte terugvinden. Als ze de antwoorden
goed hebben ingevuld, ontdekken ze iets over God.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het puzzelblad
- een pen of een potlood
Aan de slag:
- De kinderen beantwoorden de vragen uit de puzzel.
- De letters van het goede antwoord schrijven ze in
de druiven.
- Bij de donkergekleurde druiven staat een cijfer.
- De letters van de donkergekleurde druiven schrijven
de kinderen bij het juiste cijfer in de oplossingsbalk.
- Welke oplossing lezen ze?
- Wat heeft de oplossing met het verhaal te maken?

Oplossing
1	Jezus wil ons met dit verhaal iets leren over
Gods nieuwe wereld.
2	Hoe noem je een akker waar druiven
groeien? wijngaard
3	De eigenaar van de wijngaard gaat op zoek naar
arbeiders.
4	Als je zonder betaald werk thuis zit, dan ben je
werkloos.
5	Een ander woord voor loon is salaris.
6	De middag begint als beide wijzers van de klok op
het cijfer twaalf staan.
7	De mannen die de hele dag gewerkt hebben zijn
het laatst aan de beurt.
8	De man gaat vijf keer op zoek naar werkers.
9	Van druiven kun je wijn maken.
10	De arbeiders hebben de hele dag gewerkt in de
hete zon.
11	Elke arbeider kreeg 1 munt.
Oplossing van de puzzel als geheel
De eersten zijn de laatsten.
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DAAR PLUK JE DE VRUCHTEN VAN
Zoek je weg door het doolhof en pluk
onderweg de druiven. Zo verzamel je een
aantal letters. Als je alle letters in de goede
volgorde hebt verzameld, wat lees je dan?
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DRUIVEN-DOODLE
Beantwoord de vragen en vul de letters van de
antwoorden in de druiven van de druiventros. De
eerste letter van elk antwoord is alvast gegeven.
Vul de letters van de donkergekleurde druiven bij het juiste
cijfer in de oplossingsbalk. Wat lees je nu?
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Vragen:
1	Jezus wil ons met dit verhaal iets leren over Gods … ?
2	Hoe noem je een akker waar druiven groeien?
3	De eigenaar van de wijngaard gaat op zoek naar …?
4	Als je zonder betaald werk thuis zit, dan ben je…?
5	Wat is een ander woord voor loon?
6	De middag begint als beide wijzers van de klok op welk
cijfer staan?
7	De mannen die de hele dag gewerkt hebben zijn het …
aan de beurt.
8	Hoeveel keer gaat de man op zoek naar werkers?
9	Welke drank kun je van druiven maken?
10	De arbeiders hebben de hele dag gewerkt in de hete … ?
11	Hoeveel munten kreeg elke arbeider? (Schrijf je antwoord
als cijfer op.)
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OPLOSSING:
Cijfer
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