VAKANTIEBIJBELWEEK 2020
Verwerking – dinsdag
GOUD

Welkom!
Leuk dat je de verwerking wilt maken. We hebben
bij de Bijbelvertelling en de kleur goud van
vandaag verwerkingen opgezocht.
Succes!
Vergeet niet om je naam en adres in te vullen in
het formulier op de website. Je krijgt dan een
mooie armband met de kleuren van het
Woordeloosboek!

SLINGER KNUTSELEN
Deze week hebben we het over de kleuren van het Woordeloosboek: goud, zwart, rood,
wit en groen. Op de volgende pagina zie je een werkblad waarmee je een slinger kunt
maken met de kleuren van het woordeloosboek. Je kunt ook een slinger maken zonder
gebruik te maken van het werkblad. Maak er wat moois van! Succes!

KLEURPLAAT
God heeft alles goed geschapen. GOUD dus! In de kleurplaat kun je zien wat God allemaal
gemaakt heeft. Kleur jij deze kleurplaat mooi in?

CIJFERPUZZEL
Verbindt de cijfers aan elkaar en kleur de kleurplaat daarna mooi in!

KLEURVERSJE
Jezus is de Goede Herder! Daar ging het vandaag over in het Bijbelverhaal. Hij is GOED =
GOUD. Kleur de kleurplaat maar mooi in!

ANDERE IDEEËN
Maak een kroon
God is de Koning die regeert over de hele wereld. Een koning draagt een mooie kroon. Je kunt dus
een mooie kroon maken die jou eraan herinnert dat de Heere regeert!
Kroon 1
Nodig: Stevig (goudkleurig) papier, lijmstift, malletje van
een vierkant, vlechtstrook voor je hoofdomtrek, schaar.
Werkwijze: Meet de hoofdomtrek met een vlechtstrook en
knip hem met 2cm extra af. Knip een heel aantal
vierkantjes uit het papier. Vouw ieder vierkantje precies
dubbel, zodat het een driehoekje wordt. Lijm dan twee
driehoeken met hun punten over elkaar en lijm er dan
meteen een derde driehoekje precies in het midden
achter. Herhaal dit een aantal keer totdat je genoeg setjes
hebt voor de omvang van je hoofd. Lijm de setjes steeds
met dezelfde overlap op je vlechtstrook tot deze helemaal
vol is. Lijm de uiteinden aan elkaar en houd hem even
stevig vast. Je kroon is klaar. Je kunt hem eventueel nog
versieren.

Kroon 2
Nodig: Wc-rolletjes, schaar, lijm, kwastje/sponsje, gouden en
zilveren glitters, bordje/kommetje
Werkwijze: Knip zo’n drie cm van je wc-rolletje af. Knip er nu
puntjes uit van ong. 1 cm diep. Zorg ervoor dat je aan het eind
mooi uitkomt. Pas hem aan tot je tevreden bent. Smeer de
buitenkant in met lijm en rol je kroontje door de glitters. Prik
eventueel nog links en rechts een gaatje op en kleine cm van de
onderkant, doe er dun elastiek door zodat je hem op je hoofd
kunt zetten.
Kroon 3
Nodig: Papier, schaar, lijm
Werkwijze: Maak en versier je eigen kroon. Wat heb jij geleerd van de kleur GOUD. Zet dat op de
kroon. Een format van de kroon kun je ook hieronder vinden.

