Zondag 26 juli 2020

De bouwstenen van de zondag

Salomo bouwt de tempel
4-8 jaar
Bouw de tempel
Salomo bouwt de tempel. De kinderen
bouwen de tempel na.

13. OM TE DOEN
4-8 jaar
De tempel van Salomo
Salomo bouwt een tempel voor God.
De kinderen bouwen ook een tempel.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad op karton
- 	twee closetrollen
En verder:
- 	kleurpotloden of viltstiften
- verf en kwasten of gekleurd papier
- scharen
- lijm
Aan de slag:
- De kinderen verven de closetrollen

of ze beplakken de
rollen met gekleurd
papier. Als de
kinderen de rollen
hebben geverfd,
kunnen die ondertussen drogen.
- De kinderen knippen eventueel
het papier langs de omtrek van de
tempel boven de vouwlijn weg.
- De kinderen kleuren het werkblad.
- De kinderen vouwen een scherpe
vouwlijn op de aangegeven
streepjes, zodat er een
grondvlak ontstaat en de
tempel rechtop kan staan.
T ip
- Ze lijmen de closetrollen
Werk je met
aan beide zijden van de
kleuters? Knip
vooraf
deur, op de aangegeven
de werkblade
n
plek, zodat er pilaren
alvast uit.
komen.

Wat heb je nodig?
- 	Duplo, Kapla, een blokkendoos,
Lego, Knexx, Clicks of ander
constructiespeelgoed
-	een voorbeeldplaat van de tempel van
Salomo (een illustratie of het werkblad)

Ti ps

- Van speelmais kun je
ook een tempel bouw
en.
- De kinderen kunnen
ook
zelf bedenken hoe zij
een tempel voor God
zouden bouwen.

Aan de slag:
- De kinderen bouwen met het materiaal
individueel of in twee- of drietallen de tempel
van Salomo na.
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De bouwstenen van de zondag

Salomo bouwt de tempel
4-8 jaar
Samen bouwen
Er werkten veel bouwvakkers zeven
jaar lang aan de tempel. Ze metselden
ook. De kinderen metselen samen een tempelmuur.
Wat heb je nodig?
- blokken
- een blinddoek
Aan de slag:
- Eén van de kinderen wordt geblinddoekt of houdt de
ogen dicht.
- Het kind krijgt blokjes en probeert binnen een
afgesproken tijd een muur te bouwen.
- De andere kinderen geven aanwijzingen.

8-12 jaar
Huis voor God
Salomo bouwt een huis waar God in kan
wonen. De kinderen bouwen het huis na.

8-12 jaar
Bij ons
God wilde bij de Israëlieten wonen. Wie heeft
er bij ons gewoond? De kinderen vinden het
antwoord als ze de puzzel hebben gemaakt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- De kinderen zetten in ieder hart de letters
in de juiste volgorde, zodat er een woord
ontstaat.
- Als ze alle woorden hebben gevonden, zetten
de kinderen de woorden in de juiste volgorde
en vinden zo het antwoord op de vraag: Wie
heeft er bij ons gewoond?
Oplossing:
Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij
ons gewoond. (Johannes 1:14)

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het bijbelgedeelte
- 	een lege (schoenen)doos
En verder:
- 	karton, dozen, closetrollen en ander
‘bouwmateriaal’
- 	gekleurd papier
- 	stofjes
- 	scharen
- 	lijm
- 	versierspullen zoals: kralen, lucifersdoosjes,
aluminiumfolie, goudpapier, briljantjes, kurk,
dopjes, knopen
Aan de slag:
-D
 e kinderen bouwen van de doos de tempel
van Salomo zoals zij denken dat die eruitzag.
-Z
 e snijden eventueel ramen uit, versieren de
wanden, leggen de vloer en maken meubels
of de heilige kist van kleine doosjes.
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Werkblad (8-12 jaar)
BIJ ONS

Salomo bouwt de tempel

God wilde bij de Israëlieten
wonen. Wie heeft er bij ons
gewoond? Maak de puzzel en
je leest het antwoord!
- Zet in ieder hart in de
tempel de letters in de juiste
volgorde. Er ontstaat steeds
een woord.
- Heb je alle woorden
gevonden? Zet de woorden in
de juiste volgorde en je leest
twee zinnen uit Johannes 1:14.

OPLOSSING:
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