
Verwerkingen

Werkblad Veel brood en vis

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Scharen
 - Nietmachine
 - Voor elk kind een stukje touw of wil
 - Plakband
 - Kleurgerei
 - Evt. voor elk kind 2 strookjes papier

Werkwijze: Knip het lichaam uit en ook de twee rechthoekjes en kleur alles in. 
 Vouw het rechthoekje met het kruis zo dat het kruis aan de buitenkant zit. 
 Vouw het rechthoekje met de tekst zo dat de tekst naar binnen valt. 
 Leg ze boven op elkaar en niet ze vast in het midden, zodat er een boekje  
 ontstaat (de bijbel). Plak de bijbel op de plek waar je hart zit. 
 Plak aan de achterkant van het lichaam een stukje touw met plakband vast,  
 zodat je hem kunt ophangen.
 Praat ondertussen met de kinderen over de betekenis van deze verwerking.

Variatietip: Maak van de twee strookjes papier een muizentrappetje en plak hier de bijbel 
 op vast. Plak het geheel dan op de plaats waar je hart zit. Het valt dan extra op 
 dat het Woord van God het belangrijkst is.

Tijdsduur:  15 min.
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Brood en vis om uit te delen

Je hebt nodig:
 - Voor elk kind een visje en een boterham op papier (zie voorbereiding)
 - Voor elk kind een enveloppe
 - Voor elk kind vier kwarten A4 lichtgekleurd papier (zie voorbereiding)
 - Teken- en kleurmaterialen

Voorbereiding: Teken op een vel een aantal 
 eenvoudige visjes en 
 evenveel eenvoudige  
 boterhammen. Maak ze niet 
 te groot, 7 cm. is ongeveer de 
 maximale maat.
 Maak voldoende kopieën en 
 knip voor elk kind een visje en 
 een boterham (niet precies 
 uitknippen, maar zorg dat 
 elk kind een eigen visje en eigen boterham kan uitknippen). Maak ook voor elk 
 kind vier A6jes. Zet er voor de onderbouw alvast de tekst op: ‘Bij Jezus kom 
 je niets tekort; Matt. 14: 13-21’. Dit doe je als volgt: verdeel een A4 in vier 
 kwarten. Schrijf of print aan de onderkant of zijkant de genoemde tekst op elk 
 kwart. Knip of snijd het A4 in vier kwarten. Elk kwart heeft dan A6 formaat.
 Voor de middenbouw is het voldoende om A6jes te maken zonder tekst.

Werkwijze: Houd een kort inleidend praatje: Jezus deelde brood en vis en deelde het uit; de 
 kinderen gaan ook ‘brood’ en ‘vis’ delen en uitdelen.

 Knip het visje en de boterham uit. Knip beide doormidden.
 Neem nu de A6-papiertjes. Kinderen die het kunnen, kunnen de tekst zelf  
 schrijven. De jongere kinderen krijgen A6jes waar de tekst al op staat. 

 Je kunt nu op twee manieren te werk gaan:
 Manier 1
 Leg de stukjes brood en vis onder het papier en ‘rub’ met het potlood, zodat 
 de stukjes zichtbaar worden. Dit kun je eventueel meerdere keren op één  
 papiertje doen.
 Manier 2
 Leg de stukjes brood en vis op het papier en trek ze om met potlood.
 Teken er eventueel details (korstjes, schubben enz.) op.
 Stop de papiertjes in je envelop.
 Aan wie deel jij de vis en het brood uit?

Tijdsduur:  15 min.
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Brood en vis-spel

Je speelt het spel volgens de regels van het spel ‘drie op een rij’.

Je hebt nodig: - Per tweetal een spelbord van 9 vakjes (3x3). Dit kan op een vel papier  
  getekend worden, maar je kunt het ook groot doen met bijv. schilderstape op 

de vloer
 - Vissen en broodjes van papier (zie voorbereiding)

Voorbereiding: Maak per tweetal vier broden en vier vissen van papier. Het formaat is  
 afhankelijk van de gekozen spelvorm:
 - Op papier (A4): max 5 cm. groot
 - Op de vloer: afhankelijk van de grootte van de vakken

Speelwijze: Onderbouw
 Laat de kinderen in tweetallen het spel spelen. Of verdeel de groep in twee 
 teams en laat de teams tegen elkaar spelen. Wie krijgt als eerste drie dezelfde 
	 figuren	op	een	rij?

 Middenbouw/bovenbouw
	 Verdeel	de	groep	in	twee	teams.	Ieder	team	mag	om	beurten	een	figuur	op	
 het spelbord plaatsen. Maar we maken het wel moeilijker! Je mag alleen een 
	 figuur	op	het	bord	plaatsen,	als	je	op	een	vraag	het	goede	antwoord	weet.	Het	
	 kan	dus	voorkomen	dat	een	team	een	fout	antwoord	geeft	en	geen	figuur	mag	
 plaatsen. Hoe meer goede antwoorden, hoe meer kans om het spelletje te  
 winnen. 

Tip:  Wijs per team een persoon aan die het antwoord mag geven; alleen dat  
 antwoord telt. Zo dwing je de groep tot overleg en krijg je niet een aantal 
 antwoorden tegelijk. Stel een maximum tijd in waarin het antwoord moet zijn 
 gegeven, bijvoorbeeld 30 seconden overlegtijd.
 Bedenk zelf vragen of gebruik vragen van een vragenspel zoals Bijbelquiz, 
 Quizzer, etc. Op internet zijn ook veel vragen te vinden, bijvoorbeeld:
 http://bijbelidee.nl/wp-content/uploads/2014/04/130-quizvragen.pdf

Tijdsduur:  15 min.

Het mandenspel

Je hebt nodig: - Per twee kinderen een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s)
 - Per groepje een dobbelsteen
 - Voor elk kind een enveloppe
 - Schaar
 - Lijm
 - Evt. prijsjes voor de winnaars van de subgroepjes

Voorbereiding: Knip de spelborden van het eerste vel uit.
 Knip de mandjes uit. Knip de spelregels uit.
 Vul voor elk kind een enveloppe met de mandjes (er zijn maar 6 nodig, maar het 
	 is	fijn	om	wat	reserve	te	hebben	als	er	iets	kwijtraakt).
 Plak de spelregels op de enveloppe.
 Vouw het spelbord dubbel en doe hem in de enveloppe.

Speelwijze: Deel de groep op in kleinere subgroepjes (minimaal twee spelers).
 Geef elk kind de eigen enveloppe met spelmaterialen.
 Neem samen even de spelregels door.
 Speel het spel in de subgroepjes. 
 Wie wint? 

Tijdsduur:  15 min.
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Voedsel voor het hart

Je hebt nodig: - Zoutdeeg. Dit kun je een dag van tevoren maken. Bewaar het in de koelkast 
in een goed afgesloten (Tupperware)bak. Het basisrecept is: 3 kopjes witte 
bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water en een theelepeltje olie. Vermenigvuldig 
naar believen.

 - Eventueel uitsteekvormpjes
 - Aardappelschilmesjes en/of boetseertools
 - Bakpapier
 - Lege doosjes/bakjes waarin de kinderen hun werkje mee naar huis kunnen 

nemen
 - Printje met bakinstructies voor thuis: Oven op 150 graden voorverwarmen,  
  1 uur bakken, zo nodig iets langer, dat ligt aan de dikte van de voorwerpen. Je 

kunt de voorwerpen later verven als je dat leuk vindt.
 - Scharen

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. Vertel wat dit werkje met het verhaal te 
 maken heeft: Jezus gaf met brood en vis voedsel voor de maag, maar als je 
 dieper kijkt, ook voor het hart. Daar haken we op in met deze verwerking. Ga na 
 of de kinderen het begrijpen. Vraag of zij weten wat ‘Bijbelse symbolen’ zijn.

 

 Knip voor elk kind een stukje bakpapier waarop de kinderen kunnen boetseren. 
 Daarmee kunnen ze de voorwerpen ook makkelijk in het bakje krijgen en later 
 thuis op de bakplaat gebruiken om op te bakken.
 Kneed het zoutdeeg goed door.
 Maak Bijbelse symbolen, zoals een hart, een kruis, een vis… 
 Leg de voorwerpen met bakpapier en al in de bakjes/doosjes en geef de  
 bakinstructies mee.
 Kom er later nog eens op terug: wat hebben de kinderen met de voorwerpen 
 gedaan? Hebben ze een plekje gekregen? Zijn ze geschilderd?

Tijdsduur:  15 min.,
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Puzzelblad God geeft aandacht aan alles

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:  - Brood en vis: stok / vin / winkel / bruin / voer / wal / rooster / trommel / zwaard.
  Uitkomst: overvloed
 - Kronkelzin: Jezus is gekomen om van God te vertellen en doet wonderen om 

te laten zien dat zijn woorden waar zijn.

Tijdsduur:  10 min.
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Matteüs 14: 13-21 – Veel brood en vis 
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