Puzzelblad

Puzzelblad: Zoek de 10 verschillen

Werkblad: Mooie dingen die je kan zien

Zorg dat elk kind het blad op de volgende pagina heeft.
Praat met elkaar over mooie dingen in deze wereld. Waar worden de kinderen

blij van? Hoe zou het zijn als je nooit meer iets kon zien? Of als je je hele leven al blind
was? Wat zou je veel van die mooie dingen missen!

Leg de link naar het Bijbelverhaal: twee blinde mannen kunnen ineens weer zien! Welke

mooie dingen zouden zij ineens zien? Dat mag getekend worden in het kader op het blad.

Knutsel een lantaarn

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een glazen potje van bijv. jam, babyvoeding of conserven
- Verf

- Kwasten

- Potjes water

- Verfschorten (bijv. gemaakt van vuilniszakken)
- Linten en/of gekleurde wol

- Voor elk kind een waxinelichtje op batterijen
- IJzerdraad
- Buigtang
- Evt. lijm

- Evt. vliegerpapier
- Evt. scharen

Voorbereiding: Wikkel om de hals van elk potje een stuk ijzerdraad en maak er een handvat
aan.

Werkwijze: Versier het potje met en doe er een waxinelichtje in.

Spel Blind

Het is moeilijk om je voor te stellen hoe het is om als blinde te leven. Zelfs als je je ogen
dicht doet, ervaar je

nog enig licht. Maar de volgende opdrachten kunnen helpen om je in te leven in een blinde.
Je hebt nodig:
- blinddoek

- potlood en papier
Speelwijze: Speel met de kinderen een of meer van onderstaande spellen om te ervaren hoe
het is om blind te zijn:
1. Blind tekenen:

Op een tafel wordt een groot vel papier gelegd. Een kind wordt geblinddoekt. Op

aanwijzingen van de andere kinderen moet hij een tekening maken. Bijvoorbeeld:

Teken een huis met daarnaast een boom en daarboven de zon. Voor de deur staat
een man en uit het raam kijkt een kind….

2. Blind schrijven:

Een kind is geblinddoekt. Een ander kind gaat achter hem zitten, pakt zijn

schrijfhand met een potlood erin en schrijft daarmee een woord op papier. Wanneer
de geblinddoekte speler kan raden welk woord het is, worden de rollen gewisseld.

Kleurplaat

Op de volgende pagina staat een kleurplaat over het thema.

Werkblad: knutsel een olielamp

-Print de laatste 2 pagina’s van dit document uit. Op blad 2
staan onderdelen voor 2 kinderen.
-Kleur de onderdelen in
-knip de onderdelen op blad 2 uit
-knip het glas van de olielamp eruit, het deel binnen de
rondingen waar de vlam moet komen, zie voorbeeld.
-lijm eventueel een stukje plastic folie achter het
raampje/glas
-lijm de vlam in het midden achter het geheel, het ronde
lijmvlak verstoppen achter de halve ronding van de gaspit.
-lijm nu het achtergrondje erachter (schuif het er zo achter
dat het netjes en goed zit.

