Zondag 30 augustus 2020

De bouwstenen van de zondag

Let op je woorden!
4-8 jaar
Let op je woorden
De tong heeft veel praatjes. De gesproken woorden kunnen veel effect
hebben. In de Bijbel wordt opgeroepen om goed op je woorden te letten. De
kinderen maken een knutsel met één van de bijbelteksten die hierover gaan.

13. OM TE DOEN
4-8 jaar
Grootspraak
Let op je woorden, zegt Jakobus. Wat je zegt, heeft
soms een groot effect. Gebruik je tong dus om goede
dingen te zeggen. De kinderen maken een knutsel over
de kleine tong met een groot effect.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een papieren bordje
- 	een strook rood papier
- 	de bijbeltekst die de kinderen gaan opschrijven

De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam.
Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes!

En verder:
- 	stiften en kleurpotloden
Aan de slag:
- De kinderen vouwen het werkblad dubbel zodat er in het midden een vouw
ontstaat (de stippellijnen zijn de vouwlijnen).
- De kinderen leggen het papier met de vouw open voor zich.
- Ze vouwen de onderste lijn van de getekende rechthoek op het werkblad op
de bovenste lijn van de rechthoek. Er blijft een zwarte streep zichtbaar. Je ziet
nu een cirkel die een hoofd voorstelt. Met potloden maken de kinderen van het
hoofd een zelfportret, met ogen, oren, een neus en haar.
LET OP: de zwarte streep in het midden is voorlopig de mond. De echte mond
wordt getekend als ze het papier openvouwen.
- De kinderen vouwen het papier open en tekenen in het vierkant de mond met
een tong en tanden.
- De kinderen duwen het papier weer op de vouwen terug.
- Ze laten hun portretten aan elkaar zien door het papier uit elkaar te trekken.

En verder:
- 	viltstiften
- 	scharen of prikpennen en priklappen

Ti p

Schrijf de bijbeltekst
alvast op de strook pa
pier
voor kinderen die niet
kunnen
schrijven. Heb je weinig
tijd?
Teken dan vooraf de mo
nd op
alle bordjes en maak alv
ast
met een schaar een
inkeping.

Aan de slag:
- De kinderen tekenen een smiley op de achterkant
van het bordje. Ze gebruiken het hele bord, en
tekenen de ogen, wenkbrauwen en neus zo groot mogelijk.
- De kinderen tekenen ook twee grote gesloten lippen.
- De kinderen maken een inkeping in de lippen.
- Ze schrijven op de strook met een viltstift: Woorden kunnen goed doen of
kwaad doen. Denk dus goed na voordat je iets zegt. Spreuken 18:21. De
strook is de tong.
- Ze knippen aan het eind van de tong ongeveer 5 cm in en vouwen de ene
kant naar boven en de andere kant naar beneden. Zo blijft het einde van de
tong achter de mondopening hangen.
- Ze schuiven de strook papier, de tong, door de gemaakte opening. De tong
kan nu naar buiten worden geschoven en de bijbeltekst wordt zichtbaar.
- Als er voldoende tijd is, kunnen de kinderen hun bordje verder versieren
door oren te tekenen, of haar te maken.
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De bouwstenen van de zondag

Let op je woorden!
10-12 jaar
Tongentools
Goede woorden komen niet vanzelf. Door het maken van
de puzzel ontdekken de kinderen wie hen helpt om op hun
woorden te letten bij het spreken.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een potlood
Aan de slag:
- De kinderen maken het werkblad.
- Op het werkblad staat een lettervierkant. De puzzel begint
bij het grijsgekleurde vakje met de letter ‘D’.
- Onder het lettervakje zien de kinderen smileys. De tong
van elke smiley bepaalt de richting die de kinderen in de
letterbak op gaan.
- Door de richting van de smileytongetjes te volgen vinden
de kinderen het eerste deel van een bijbeltekst. Het
tweede deel staat al op het werkblad geschreven.
Oplossing:
De Heer helpt me om goede dingen te zeggen, hij geeft
me de juiste woorden. 2 Samuel 23:2.
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Werkblad (4-8 jaar) - Grootspraak

De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam.
Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes!

Let op je woorden!
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Werkblad (8-12 jaar) - Tongentools

Let op je woorden!

TONGENTOOLS
Goede woorden komen niet vanzelf. In
deze puzzel ontdek je wie je helpt om op je
woorden te letten als je praat. Begin bij het
grijsgekleurde vakje met de letter ‘D’. Onder
de puzzel zie je smileys staan. De tong van
elke smiley bepaalt de richting die je op moet
gaan. Als de tong rechts staat moet je dus
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een letter naar rechts. Als de tong links
staat moet je een letter naar links en
als de tong schuin naar boven of naar
beneden staat moet je een letter schuin
naar boven of naar beneden. Als je de smileys
volgt, ontdek je wat er in het eerste gedeelte
van de bijbeltekst staat. Het tweede deel staat
al opgeschreven.
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,hij geeft me de
juiste woorden.
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