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13. OM TE DOEN

4-8 jaar

Schild van het geloof

Paulus roept de gelovigen op

om altijd vast te houden aan het

geloof. Want je geloof beschermt

je als een schild. De kinderen

maken hun eigen schild.

Wat heb je nodig?

Per kind:

-  het werkblad op stevig papier

(of trek de illustratie over op

karton).

-  twee stroken karton

En verder:

-  viltstiften

-  scharen

-  lijm

-  eventueel verschillende

versierspullen zoals stickers,

veertjes en glitters

Aan de slag:

-  De kinderen versieren hun

schild. Ideeën:

•  De kinderen maken een

tekening van wat ze geloven.

•  De kinderen maken een

tekening van hun favoriete

bijbelverhaal.

•  Ze schrijven het woord GELOOF

over in sierlijke letters en kleuren

deze in.

•  De kinderen schrijven hun

naam in mooie letters en

versieren eromheen.

•  De kinderen knippen hun

schild uit.

•  Ze plakken de beide

stroken als hengsels op

de achterzijde van het

schild.

•  Ze schuiven hun arm

door de hengsels;

klaar om zich te

verdedigen!

Tip
Knip de

schilden van

tevoren uit.

4-8 jaar

Wat voer jij in je schild?

Paulus roept de gelovigen op om altijd vast te houden aan

het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild. De

kinderen maken hier een spelletje over.

Wat heb je nodig?

Per kind:

-  het werkblad

Per groepje:

-  een dobbelsteen

En verder:

-  kleurpotloden

-  scharen of prikpennen

en priklappen

Aan de slag:

-  De kinderen kleuren de zes schilden.

-  Ze knippen of prikken de schilden uit.

-  Verdeel de kinderen in groepjes van twee tot vier

kinderen.

-  Om de beurt gooit een kind met de dobbelsteen.

-  Ze mogen het schild van het aantal gegooide ogen voor

zich neerleggen.

-  Welk kind heeft als eerste alle schilden, en daarmee het

woord ‘geloof’, compleet voor zich liggen?
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