Zondag 12 juli 2020 De bouwstenen van de zondag

Salomo is wijs
6-8 jaar
Wijs of eigenwijs?
Salomo vraagt aan God om wijsheid
om de juiste keuzes te kunnen
maken. Hoe wijs zijn de kinderen?
Als ze steeds de juiste keuze
maken, lezen ze een tekst uit
Spreuken 3:14.

13. OM TE DOEN
4-6 jaar
Salomo kiest
God vraagt aan Salomo wat hij wil hebben. Salomo
vraagt om goed te leren luisteren. En hij wil graag
het verschil kunnen zien tussen goed en
kwaad. Dan kan hij een goede koning zijn.
T ip
De kinderen kleuren wat Salomo aan
Als je voldoend
e tijd
God vraagt.
hebt, kunnen
de kinderen
Salomo uitkni
ppen en op
Wat heb je nodig?
een nieuw ve
l gekleurd pa
pier
Per kind:
plakken. Ze kn
ippen de
- 	het werkblad
wolkjes uit va
n de dingen
waar Salomo
aa
n God om
En verder:
vraagt, en plak
ken die
- 	kleurpotloden
bij Salomo.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood

Het is erg koud buiten. Je gaat naar school:
- in je korte broek.
- met een dikke, warme jas.

wij
je

Je wilt graag iets eten dat gezond is. Je eet:
- een appel.
- een koekje.

hebt
gaan

Je wilt een gezond gebit. Je poetst voor het slapen gaan:
- wel je tanden.
- niet je tanden

meer
minder

Je fietst in het donker. Je doet je fietslamp:
- aan.
- uit.

aan
uit

Twee kinderen in de klas vechten met elkaar. Jij:
- doet net of je niks ziet.
- roept de juf of meester.

geld
wijsheid

Je vriendje valt van zijn fiets en kan zijn been niet meer goed bewegen. Je:
- zegt dat hij zelf maar moet proberen op te staan.
- roept iemand die een dokter kan bellen.

als
dan

Je gaat bij je oma en opa logeren. Je:
- neemt niks mee.
- je neemt een tas of koffer met spullen mee.

van
aan

Je hebt ruzie met je broertje of zusje. Je:
- maakt het weer goed met elkaar.
- je gaat gillen en slaan.

zilver
God

Je verliest een bordspelletje. Je:
- gooit het bord door de kamer en de dobbelsteen ook.
- blijft rustig, ook al baal je wel.

met
of

Het verkeerslicht staat op rood. Je:
- loopt gewoon door.
- wacht tot het licht op groen springt.

kracht
goud

Aan de slag:
- De kinderen maken het werkblad.
- Bespreek de oplossing. Wat betekent
deze zin uit Spreuken 3:14?
Oplossing:
Je hebt meer aan wijsheid
dan aan zilver of goud.
(Spreuken 3:14)

Aan de slag:
- Op de kleurplaat ligt koning Salomo te slapen.
In de droomwolkjes staan de dingen waar hij om kan
vragen: veel geld, een lang leven, veel mooie kleren en
spullen, goed kunnen luisteren, en het verschil weten
tussen goed en kwaad.
- Wat vraagt Salomo aan God? De kinderen kleuren
alleen de wolkjes van de dingen waar Salomo God om
vraagt (goed leren luisteren en het verschil tussen goed
en kwaad kennen).
- De kinderen kleuren de slapende Salomo.

T ip s

- Kunnen de ki
nderen
nog niet goed
lezen? Lees de
keuzes dan vo
or.
- Maak er een
spel van: de ki
nderen
kunnen bij iede
re keuze stee
ds
kiezen
uit twee plekke
n waar ze gaan
st
aan en
waar de woord
en liggen of ha
ng
en
. Ze
leggen deze
woorden acht
er elkaar
op de tafel. W
elke tekst leze
n
ze? De kleute
rs kunnen nu
ook meedoen
!
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Salomo is wijs
4-8 jaar
Vraag wat je wilt
Salomo mag aan God vragen wat hij
wil. Hij kiest voor wijsheid. De kinderen
vragen ook dingen aan elkaar.
Wat heb je nodig?
Per groepje:
- 	een dobbelsteen
- 	het werkblad
SALOMO VR
AA
IETS TE LE GT OM
REN.
WAT ZOU
JIJ WILLEN
LEREN OV
ER GOD?

WAT VO
ND
JE HET
MOOISTE
VA
BIJBELVE N HET
RHAAL?

BEDENK
ME
EEN VRAA T ELKAAR
G.
MAG ANTW IEDEREEN
OORD GEVE
N.

WA
T
IS
HE
T
CADEAU DA MOOISTE
T
JE VERJAA JE VOOR
RDAG OF
SINTERKL
AA
GEVRAAGD S HEBT
OOK HEBT EN DAT JE
GEKREGEN
?
WAT ZOU
JE GRAAG
WILLEN HE
BBEN WA
T JE
NU NOG NI
ET HEBT?

Ti ps

- Als er zowel kinderen
n lezen
zijn die nog niet kunne
, kun
en die wel kunnen lezen
aar in één
je deze kinderen bij elk
groepje plaatsen.
die nog
er
- Zijn alleen kinderen
el dan het
niet kunnen lezen, spe
n grote
spel in de kring met ee
vragen
dobbelsteen. Lees de
aan de kinderen voor.

WAT ZOU
JE AA
WILLEN VR N GOD
AGEN?
BIJVOOR
BE
JARIG? WA ELD: WANNEER BE
N JE
T IS JE MO
OISTE
WAT DOE
JE HET LIE KLEUR?
FST?

Aan de slag:
- Om de beurt gooien de kinderen in hun
groepje met een dobbelsteen.
- Het kind dat gegooid heeft, beantwoordt de
vraag van het gegooide aantal ogen.

8-12 jaar
Wereldwijs
Salomo vraagt aan God om wijsheid. En hij
brengt die wijsheid ook in de praktijk door wijs te
handelen en te beslissen.
De kinderen gaan in kranten en tijdschriften
op zoek naar zinnen, artikelen of afbeeldingen
die met wijsheid te maken hebben. Ze maken
van alle wijze opmerkingen, besluiten en
afbeeldingen een collage.
Wat heb je nodig?
Per groepje:
- 	een gekleurd A3-papier
- 	kranten
- 	tijdschriften
- 	scharen
- 	lijm

T ip

Is de groep kl
ein,
maak dan een
gezamenlijke
collage.

Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in twee- of drietallen.
- De kinderen knippen uit kranten en tijdschriften
zinnen, artikelen, foto’s of tekeningen die met
wijsheid te maken hebben.
- De kinderen plakken de knipsels op een
gekleurd A3-papier.
- De kinderen presenteren de collages aan elkaar.
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Salomo is wijs
8-12 jaar
Wijze woorden
Salomo spreekt wijze woorden.
Kunnen de kinderen ook wijze woorden maken?

VOORBEELD

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- Salomo vraagt aan God om wijsheid. De kinderen vullen de letters van het
woord ‘wijsheid’ willekeurig in de vakjes in. De ij is één letter.
- Salomo vraagt ook aan God om hem goed te leren luisteren. De kinderen vullen
in de overgebleven negen vakjes de negen letters van het woord ‘luisteren’ in.
- De kinderen proberen in een vooraf afgesproken tijd zoveel mogelijk woorden
van drie of meer letters te maken. Dat doen ze zo:
• door horizontaal, verticaal of diagonaal van letter naar letter te gaan en lijnen
te trekken
• alle letters van het woord moeten elkaar dus raken
• per woord mag elke letter één keer worden gebruikt.
- De kinderen tellen de punten. Een woord van 3 letters = 1 punt, 4 letters = 2
punten, 5 letters = 3 punten, 6 letters = 4 punten.

SCHRIJF HIER DE WOORDEN OP:

W

E

D

H

T

IJ

R

S

S

L

E

N

I

U

E

I

Een woord van 3 letters = 1 punt, 4 letters = 2 punten,
5 letters = 3 punten, 6 letters = 4 punten

1
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7
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8
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9

5

10
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Salomo is wijs
Het is erg koud buiten. Je gaat naar school:
- in je korte broek.
- met een dikke, warme jas.

wij
je

Je wilt graag iets eten dat gezond is. Je eet:
- een appel.
- een koekje.

hebt
gaan

Je wilt een gezond gebit. Je poetst voor het slapen gaan:
- wel je tanden.
- niet je tanden

meer
minder

Je fietst in het donker. Je doet je fietslamp:
- aan.
- uit.

aan
uit

Twee kinderen in de klas vechten met elkaar. Jij:
- doet net of je niks ziet.
- roept de juf of meester.

geld
wijsheid

Je vriendje valt van zijn fiets en kan zijn been niet meer goed bewegen. Je:
- zegt dat hij zelf maar moet proberen op te staan.
- roept iemand die een dokter kan bellen.

als
dan

Je gaat bij je oma en opa logeren. Je:
- neemt niks mee.
- je neemt een tas of koffer met spullen mee.

van
aan

Je hebt ruzie met je broertje of zusje. Je:
- maakt het weer goed met elkaar.
- je gaat gillen en slaan.

zilver
God

Je verliest een bordspelletje. Je:
- gooit het bord door de kamer en de dobbelsteen ook.
- blijft rustig, ook al baal je wel.

met
of

Het verkeerslicht staat op rood. Je:
- loopt gewoon door.
- wacht tot het licht op groen springt.

kracht
goud
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WIJS OF EIGENWIJS?
Maak steeds de juiste keuze. Als je dat doet, lees
je een zin uit de Bijbel over goed kiezen: je leest
waarom je voor wijsheid moet kiezen!
Deze zin staat in Spreuken 3:14.

OPLOSSING:
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Salomo is wijs

BIJVOORBEELD: WANNEER BEN JE
JARIG? WAT IS JE MOOISTE KLEUR?
WAT DOE JE HET LIEFST?

WAT ZOU JE GRAAG
WILLEN HEBBEN WAT JE
NU NOG NIET HEBT?

BEDENK MET ELKAAR
EEN VRAAG. IEDEREEN
MAG ANTWOORD GEVEN.

WAT IS HET MOOISTE
CADEAU DAT JE VOOR
JE VERJAARDAG OF
SINTERKLAAS HEBT
GEVRAAGD EN DAT JE
OOK HEBT GEKREGEN?

WAT ZOU JE AAN GOD
WILLEN VRAGEN?

WAT VOND JE HET
MOOISTE VAN HET
BIJBELVERHAAL?

VRAAG WAT
JE WILT

SALOMO VRAAGT OM
IETS TE LEREN.
WAT ZOU JIJ WILLEN
LEREN OVER GOD?

Salomo mag aan God
vragen wat hij wil. Hij
kiest voor wijsheid.
Gooi om de beurt met
de dobbelsteen. Welk
getal zie je? Geef een
antwoord op de vraag
die bij dat getal hoort.
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WIJZE WOORDEN
Salomo spreekt wijze woorden.
Kun jij ook wijze woorden maken?
- Salomo vraagt aan God om wijsheid. Vul de letters
van het woord ‘wijsheid’ waar je maar wilt in de vakjes
in. De ij is één letter.
- Salomo vraagt ook aan God om hem goed te leren
luisteren. Vul in de overgebleven negen vakjes de
negen letters van het woord ‘luisteren’ in.
- Maak zoveel mogelijk woorden van drie of meer
letters. Dat doe je zo:
• door horizontaal, verticaal of diagonaal van letter
naar letter te gaan en een lijn te trekken
• alle letters van een woord moeten elkaar dus raken
• per woord mag elke letter één keer worden gebruikt.
- Tel je punten.

SCHRIJF HIER DE WOORDEN OP:

Een woord van 3 letters = 1 punt, 4 letters = 2 punten,
5 letters = 3 punten, 6 letters = 4 punten
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