7 juni

Je kunt dit boekje uitprinten of de vragen en opdrachten op een los blaadje of
misschien wel in een mooi schrift maken!
Je hebt vandaag nodig: papier (2x), pen, viltstiften/potloden.
Als je het muziekinstrument wilt maken dan heb je wel wat meer nodig, zie plaatje
Zingen – maak je David-harp
Het gaat vandaag over David. Hij
hield heel erg van muziek maken en
schrijven.
Je kunt vandaag meedoen met het muziekmaken
door een muziekinstrument zelf te maken.
Kun je echt verschillende tonen maken?

Bijbellezen – maak je David-slinger
Wat weet je allemaal van David? Schrijf alle
woorden als een slinger achter elkaar. Weet jij 10
woorden?? Misschien hoor je wel wat nieuwe woorden tijdens
het lezen uit de Bijbel!
Lukt het je om de laatste letter de eerste letter te laten zijn van het volgende woord?

De preek
Pak je tekenpapier en je vilstiften/kleurpotloden en teken zo mooi mogelijk
jouw gezin (vader, moeder, broers, zussen, ..). Iedereen die jij erbij vindt
horen teken je op je blad. Hieronder zie je een voorbeeld van een meisje van
7 jaar:

Als je goed kijkt kun
je zien dat er in dit
gezin 3 mensen met
blauwe ogen zijn en 2
met bruine ogen. Hoe
is dat bij jou?
Lukt het je om ook
echt de kleren te
tekenen die iedereen
vandaag draagt?

Nu gaat in elke gezin niet altijd alles gezellig en goed. Probeer je tekening precies in 51
(?) stukjes te knippen. Als je bij Psalm 51 kijkt in de Bijbel zie je dat bij David ook niet
alles goed ging..
God vergeeft, er is weer een nieuw begin mogelijk! Maak met elkaar de puzzel weer heel.
Je kunt de puzzel bewaren in een doosje of de stukjes opplakken en op een mooi plekje
in huis hangen.

Bidden - BAS

Bedankt: Vandaag wil ik danken voor .....
Alstublieft: Vandaag wil ik dit vragen .....
Sorry: Vandaag wil ik sorry zeggen voor .....

