Verwerkingen
Puzzelblad Dankbaar voor kleine dingen
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s)
- Scharen
- Kleur- en tekenmaterialen
- Voor elk kind een vel gekleurd papier (160 gr.)
- Lijm
Werkwijze:

Kleur de plaatjes in en knip ze uit. Knip ook de stukken los van elkaar als ze aan
elkaar vast getekend zijn.
Puzzel de stukjes in de goede volgorde: ze laten zien hoe iets groeit van klein
naar groot. Plak de puzzelstukjes in de goede volgorde op het gekleurde blad.
Onderbouw: teken op het laatste puzzelstukje iets waar je dankbaar voor bent.
Middenbouw: teken op het laatste puzzelstukje hoe je als kind kunt groeien in
geloof.

Tijdsduur:

15 min.

Collage Dankbaarheid
Dit is een groepswerk.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Vraag aan de kinderen waar zij dankbaar voor zijn. Stimuleer ze om gewone,
kleine dingen te noemen. Het kan helpen om hen na te laten denken hoe het
leven eruit zou zien zonder die dingen. Bijvoorbeeld: als je geen eten zou hebben,
of geen bed, of geen water… Daag hen uit om meer van dat soort basisdingen
te bedenken.
Schrijf op het grote vel papier: «Wij zijn dankbaar voor….»
Zoek plaatjes die daarbij passen, knip ze uit en plak het op het grote vel. Je mag
het ook tekenen. Schrijf je naam eronder.
Als iedereen minimaal één ding heeft opgeplakt/getekend, bekijk dan gezamenlijk
jullie dankposter, bespreek het kort.
Ga in een kring zitten en dank God gezamenlijk hardop voor alle dingen waar
jullie dankbaar voor zijn.

Tijdsduur:

20 min.
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Een groot vel papier, karton of de achterkant van een rol behang
Tekenmaterialen
Oude tijdschriften en reclamefolders
Scharen
Lijm

Dank U wel zeggen
Je hebt nodig:
- Het filmpje How to say Thank You in 29 languages
		
https://www.youtube.com/watch?v=OvD_8DQte3k
- Afspeelapparatuur
- Klein materiaal (bijv. speelgoed of PlayMobil/Lego): poppetjes, dieren, voertuigen,
eten, etc.
- Tafels, stoelen OF krukjes
Werkwijze:

Vertel de kinderen: in elk land en in elke taal bedanken mensen elkaar. Ken jij
‘dank je wel’ in een andere taal?
Bekijk het filmpje waarin in 29 verschillende talen ‘dank je wel’ wordt gezegd.
Oefen met elkaar twee of drie talen, bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans of een
andere taal als een kind uit je groep die taal spreekt.
Vraag: wanneer zeg je ‘dank je wel’?
Bekijk samen met de kinderen alle kleine materialen die je hebt meegenomen.
Poppetjes staan symbool voor mensen, bijvoorbeeld papa, mama, broertje,
oma, juf, dominee, etc. De dieren staan voor huisdieren, maar ook voor dieren
die ons eten leveren. Voertuigen staan voor manieren om te komen waar we
moeten zijn. Dit zijn allemaal dingen waarvoor je de Here God kunt bedanken.
Verdeel alle materialen door de zaal, door op verschillende tafels/stoelen/krukjes
enkele dingen te leggen.
Stuur de kinderen in tweetallen door de ruimte. Bij ieder materiaal staan ze stil,
bedenken samen wat het betekent en zeggen “Dank U wel voor oma”, “dank U
wel voor eten” etc. Dit mag natuurlijk ook in een van de geoefende talen.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Dankbaar voor het kleine
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 2
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
- Pennen
Oplossing:

- Invullen: lampenstandaard – goud – schaal – schaal – lampen – zeven – tuitjes
– olijfbomen – rechts – links
- De betekenis van het visioen: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen
maar met de hulp van Gods Geest. We hebben God nodig om ons doel te
bereiken, we kunnen het niet alleen.
- Paardensprong: dankbaar
- Rebus: visioen

Tijdsduur:

15 min.
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Miniboekje vol dankbaarheid
Je hebt nodig:
- Per twee kinderen een kopie van werkblad 3
- Voor elk kind een vel A4, lichtgekleurd
- Voor elk kind een stuk karton 8 x 11,5 cm.
- Schrijfmaterialen
- Tekenmaterialen
- Scharen
- Lijm (Prittstift werkt hier het best)
- Evt. rilpen met liniaal
Voorbereiding:

Knip het werkblad doormidden, zodat elk kind een eigen knip- en vouwinstructie
heeft.

Werkwijze:

Vouw het A4 papier aan de lange én de korte kant middendoor en dan wéér aan
beide kanten middendoor. Als het goed is heb je nu 16 gelijke, rechthoekige vakjes.
Vouw het geheel open en leg het voor je met de korte kant naar je toe. Van
boven naar beneden heb je drie vouwen.
Kijk op het werkblad hoe je moet knippen en vouwen.
- De bovenste én de onderste horizontale vouw knip je in vanaf de rechterkant
over de eerste drie verticale vouwen.
- Van de laatste verticale vouw blijf je nu af.
- De middelste horizontale vouw knip je vanaf de linkerkant drie verticale vouwen
in, de laatste sla je ook over.
De blauwe lijnen worden dalvouwen, de rode worden bergvouwen.
Doe wat lijm (dun!) op de met een kruis gemarkeerde vlakjes en plak deze pagina’s dicht met de corresponderende cijfers tegen elkaar.
Nu ga je de kaft maken: Vouw het karton middendoor op de 11,5 cm. kant. Voor
een strakke vouw kun je eventueel vooraf rillen.
Plak het kaft op je boekje.
Schrijf op de voorkant: Boekje vol dankbaarheid; Zacharia 4 - Dankdag 2021.
Nu kun je in je boekje schrijven/tekenen waar je God dankbaar voor bent.
Bedenk daarbij dat je soms ‘grote’ dingen krijgt van God, maar zeker heel vaak
‘kleine’ dingen. Dingen die heel gewoon zijn, maar toch heel speciaal, omdat het
God is die je ze geeft.

Tijdsduur:

15 min.
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Dankbaar voor alles, van A tot Z
Je hebt nodig:
- Het filmpje How to say Thank You in 29 languages
		
https://www.youtube.com/watch?v=OvD_8DQte3k
- Afspeelapparatuur
- 26 vellen A4 papier, in verschillende kleuren.
- Schrijfmaterialen
- Markeerstiften
Voorbereiding:

Schrijf op elk vel A4 een van de letters van het alfabet.
Hang de vellen verspreid in de ruimte.

Werkwijze:

Bekijk het filmpje waarin in 29 verschillende talen ‘dank je wel’ wordt gezegd.
Bespreek de opdracht: bedenk bij elke letter van het alfabet iets waarvoor je
dankbaar bent. Loop van letter naar letter en schrijf steeds 1 woord op. Iedereen
begint bij een andere letter (bijvoorbeeld F- fruit, familie, foto’s van herinneringen). Geef de tip om juist ook aan kleine dingetjes te denken de God ons iedere
dag weer geeft en waar je net altijd bij stil staat (zon, bloemen, school).
Geef een tijdslimiet (bijvoorbeeld 5 minuten)
Als de tijd voorbij is, krijgen de kinderen in tweetallen of drietallen een markeerstift. Laat hen een aantal letters bekijken en een ding aanstrepen, waar ze zelf
echt niet aan hebben gedacht om dankbaar voor te zijn. Op deze manier komen
bijzondere giften aan ons naar voren.
de gemarkeerde woorden.
Bid en dank samen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de velletjes te verdelen en
de kinderen te laten bidden in tweetallen of door er met elkaar één kringgebed
van te maken.

Tijdsduur:

15 min.
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Dankbaar voor het kleine
Zacharia 4

Opzoeken en invullen
Pak je Bijbel erbij, zoek Zacharia 4:2 op en
vul de ontbrekende woorden in:
Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik
zie een ________________ die helemaal
van ______ is, met een ________ erop, en
op die _________ zijn zeven ___________
bevestigd, ________ lampen met elk zeven
__________. Daarnaast staan twee
d
_________, één ________ en één

Probeer een tekening te maken van wat je hebt
gelezen in Zacharia 4:2.

__________- van de schaal.’

Lees verder in Zacharia 4. Wat betekent het voorbeeld dat je hebt gelezen?
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Paardensprongpuzzel

A

Een paardensprong = 1 stap opzij en 2 stappen
omlaag/omhoog of 2 stappen opzij en 1 stap
omlaag/omhoog.

D

De beginletter moet je zelf zoeken.
Weet jij welk woord hier staat?


Om over te denken en te praten
Vandaag is het Dankdag. Afgelopen jaar mochten
mensen door de coronaregels veel minder, veel
mensen kregen hierdoor weer oog voor de dingen en
de mensen om hen heen.
Wat is jou opgevallen?
Waar ben jij dankbaar voor?
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Rebus

Welk woord staat hier?
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