
Verwerkingen

Werkblad David! David!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s)
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Kleur de plaatjes en knip de plaatjes van het eerste blad uit.
 Plak de plaatjes op de juiste plaats op het tweede blad.
 Praat samen: voor wie wordt er gejuicht? Voor de koning of voor David? Maakt 
 dat de koning blij?

Tijdsduur:  10 min.

Trommeltje

Je hebt nodig: - Voor elk kind een cirkel van golfkarton (doorsnede 8 – 10 cm.), te maken van 
kartonnen dozen

 - Voor elk kind een satéprikker
 - Voor elk kind twee cirkels van geel papier, zelfde 

afmeting als het karton
 - Schilderstape
 - Breigaren
 - Voor elk kind twee grote kralen
 - Lijm
 - Scharen
 - Viltstiften

Voorbereiding:  Teken de cirkels op het karton en knip ze voor de 
 kleinste kinderen alvast uit.
 Teken of print de cirkels op geel papier.

Werkwijze: Knip de cirkels uit het karton en het gele papier uit.
 Steek de satéprikker onder in de cirkel. Tussen de 
 lagen in het golfkarton zitten openingen, waar je 
 de satéprikker in kunt steken, dus zorg dat je het 
 karton zo hebt liggen dat de prikker aan de onder
 kant er in te steken is.
 Maak de twee kralen elk vast aan het uiteinde van 
 het garen.
 Leg het draad met de kralen dwars over de cirkel 
 en plak het vast met schilderstape.
 Teken op een van de gele cirkels een blije smiley 
 en op de andere een boze smiley.
 Plak de smileys elk aan een kant van het karton 
 vast.

 Als je het satéstokje tussen je handen draait slaan de kralen tegen het karton 
 als een soort trommeltje.
 Praat ondertussen met de kinderen over de betekenis van de gezichtjes op het 
 trommeltje. Wie kijkt blij en wie kijkt boos?

Tijdsduur:  10 min.
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Tafelharp

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kartonnen doos van bijv. pizza of havermout
 - Scharen
 - Voor elk kind vijf elastiekjes
 - Voor elk kind twee potloden
 - Evt. papier om de doos te beplakken
 - Evt. lijm
 - Evt. een snaarinstrument
 - Evt. apparatuur om harpmuziek te beluisteren. Gebruik bijvoorbeeld https://

www.youtube.com/watch?v=h7xuE8KuNpc 

Werkwijze: Koning Saul had vaak een slecht humeur en dan speelde David op zijn harp om 
 de koning te kalmeren (Saul had nog geen spotify…)
 Een harp is een instrument met snaren. Wie kent er nog meer snaar- 
 instrumenten? Hoe werkt een snaarinstrument? Een gespannen draad/snaar 
 geeft een geluid als het aangeraakt wordt. Dat geluid wordt harder gemaakt 
 door een klankkast. Een gitaar heeft een klankkast, en een piano ook. De  
 werking van een klankkast kun je ook laten horen door zo’n muziekdoosje waar  
 je aan moet draaien te laten horen als het wel of niet op tafel staat, de tafel 
 wordt dan de klankkast.
 Deel elastiekjes uit en laat de kinderen het spannen en laat ze goed luisteren 
 naar het geluidje dat het maakt als je eraan trekt en het loslaat (natuurlijk wordt 
 er ook even geschoten met de elastiekjes, besteed daar niet te veel aandacht 
 aan).
 Vertel dat de kinderen zelf een tafelharp gaan maken:
 Beplak de doos en maak aan de voorkant een gat, net als bij een gitaar. Doe 
 de elastiekjes om de doos heen op regelmatige afstand van elkaar. Schuif twee 
 potloden onder de elastiekjes door, een beetje in een V-vorm zodat je korte 
 en lange snaren krijgt. Ontdek hoe het klinkt en probeer het een beetje te 
 stemmen door de stand van de potloden te veranderen. Beluister tijdens het 
 knutselen echte harpmuziek, bijvoorbeeld via spotify of YouTube.

Tijdsduur:  15 min.
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Spel Koningen en muzikanten

Je hebt nodig: - Zachte balletjes (echte of bijv. opgerolde sokken)
 - Muziekinstrumentjes voor kinderen

Speelwijze: Verdeel de groep in twee rijen:
 - Koningen (Saul). Geef hen een zacht balletje
 - Muzikanten (David). Geef hen een muziekinstrumentje
 Om beurten komt een uit elke rij een kind naar voren.
 Eén van de kinderen speelt muzikant David. Hij of zij maakt muziek om de  
 koning op te vrolijken. 
 Een ander kind speelt de jaloerse en chagrijnige koning Saul. Dat kind stampt 
 heen en weer en gooit plotseling een speer (zachte bal) naar David. Als het raak 
 is mag een volgende muzikant als David muziek maken. Als het mis is wordt de 
 koning vervangen door de volgende in de rij.
 Dit is best leuk als spel, maar met een echte boze koning en een echte speer 
 wordt het wel heel gevaarlijk… Praat daarover na met de kinderen.

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal kinderen

Puzzelblad David woont in het paleis van Saul

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossing:

 

 Uitkomst: Saul is jaloers

Tijdsduur:  10 min.
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Schilderen op muziek

De muziek van David bracht Saul tot rust. Muziek kan ons gevoel sterk beïnvloeden, zowel in goede als in 
kwade zin.

Je hebt nodig: - Voor elk kind twee vellen A3 papier
 - Verf
 - Kwasten
 - Bakjes met water
 - Muziek in twee soorten: rustige muziek (bijvoorbeeld harpmuziek) en ag-

gressieve muziek (bijvoorbeeld deadmetal). Op youtube en spotify is genoeg 
te vinden

 - Afspeelapparatuur

Werkwijze: Laat de kinderen twee schilderijen maken, gebaseerd op hun gevoel. Het gaat 
 niet om het waarheidsgetrouw iets afbeelden, maar het zullen abstracte  
 schilderijen worden. Voor elk schilderij hebben ze 5 minuten de tijd.
 Speel tijdens het eerste schilderij agressieve muziek, speel tijdens het tweede 
 schilderij rustige muziek.
 Bekijk en bespreek daarna de resultaten. Herkennen de kinderen dat muziek 
 hun gevoel kan beïnvloeden? Gebruiken ze dat ook in hun dagelijks leven?

Tijdsduur:  15 min.

Spel Verboden woord

Je hebt nodig: - Een print van werkblad 3 op stevig papier
 - Schaar
 - Enkele bijbels

Voorbereiding: Knip de kaartjes van het werkblad los. Schrijf nog enkele aanvullingen op de 
 lege kaartjes.

Speelwijze: Speel ‘verboden woord’ met de kaartjes. Op de kaartjes staan dingen waarop je 
 jaloers kunt zijn. Iemand krijgt een kaartje en moet omschrijven wat er op staat, 
 zonder dat woord te gebruiken. De groep moet raden. 
 Om het spannender te maken kun je met twee teams werken. Eerst mag alleen 
 het team dat aan de beurt is raden. Na 10 sec. mag het andere team ook raden. 
 Het kaartje is voor het team dat het geraden heeft. Als de woorden geraden zijn 
 kunnen de kinderen elkaar tips geven met helpende gedachten, die van pas  
 komen als je last hebt van die bepaalde soort jaloezie. Op sommige kaartjes 
 staan Bijbelteksten die voorgelezen kunnen worden.

Tijdsduur:  15 min.

Werkblad David en Saul

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 4
 - Voldoende bijbels OF kopieën van 1 Sam. 18
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Deze activiteit kan individueel gedaan worden of in kleine groepjes.
 Pak je bijbel erbij. We maken van het hoofdstuk van vandaag een kort verslag, 
 een soort fanpagina over David, de gebeurtenissen en zijn fans en tegenstanders. 
 Gebruik de aanwijzingen en hulpwoorden die naast het tekstvak staan en schrijf een 
 kort artikel.

Tijdsduur:  15 min.
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David woont in het paleis van Saul 
1 Samuël 18 

 
Probeer alle woorden in de rij aan de linkerkant op de juiste plek te zetten in de puzzel.  
Heb je alles ingevuld? Kijk dan naar de vakjes waar een cijfer in staat. Zet die letters in de vakjes 
onderaan het blad. Twee woorden zijn alvast ingevuld. 
 
 
3 
Mis 
Arm 
 
4 
Heer 
Goed 
Riem 
Volk 
Plan 
Bang 
 
5 
David 
Wapen 
Dagen 
Leger 
Merab 
 
6 
Dapper 
Koning 
 
7 
Soldaat 
Jonatan 
Vechten 
Woedend 
 
8 
Verliefd 
Dienaren 
 
10 
Vertrouwen 
 
11 
Tienduizend 
 
12 
Instrumenten 
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Verboden woorden 
1 Sam. 18 

 

 
Lichaam 

 
 

 
Humor 

 

 
Vrolijkheid 

Psalm 16:11 

 
Huis 

 
 

 
Sportief 

 

 
Niet snel boos 

 
Groot gezin 

 
 

 
Slim 

2 Petrus 3:18 

 
Groot geloof 

 
Klein gezin 

 
 

 
Populair 

 
Verkering 

Hooglied 2:7 

 
Veel vrienden 

Spreuken 18:24 
 
 

 
Muzikaal 

 

 

 
Geld 

 
 

 
Kleding 

Mattëus 6:25-26 
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David en Saul 
1 Samuël 18 

 
Pak je bijbel erbij. Laten we van het hoofdstuk van vandaag een kort verslag maken, een 
soort fanpagina over David, de gebeurtenissen en zijn fans en tegenstanders. Gebruik de 
aanwijzingen en hulpwoorden die naast het tekstvak staan en schrijf een kort artikel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davids nieuwe woning en vrienden 1 Samuël 17:58-18:4 

Huis – vrienden – 
cadeaus  

David op veldtocht 

1 Samuël 18:5-15 
Legeraanvoerder – 
feest  

En wat zijn de reacties 
van de mensen? 
Vergeet ook Saul niet. 

David gaat trouwen! 

1 Samuël 18:16-27 

Merab – Michal – 
strijd  

Ging het makkelijk? 
Was het eerlijk? 

Davids vijand 

1 Samuël 18:28-30 

Saul - God 

Hoe gaat het met 
David? Hoe komt 
dat? 


