Verwerkingen
Werkblad Dromenboekje
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (3 pagina’s) op stevig papier
- Teken- en kleurmaterialen
- Scharen
- Perforator + voor elk kind een lint
OF nietmachine OF lijm
Werkwijze:

Kleur de plaatjes in, maak een
passende tekening in de lege wolkjes
en knip ze uit.
Leg de wolken op de juiste volgorde op elkaar. Maak twee gaatjes in de rand en
doe er een lintje doorheen of niet het vast of lijm elke rand op elkaar vast.
Kunnen de kinderen met behulp van dit dromenboekje het Bijbelverhaal
navertellen?

Tijdsduur:

25 min.

Ring van de onderkoning
Jozef werd onderkoning. Om dat duidelijk te maken droeg hij een bijzondere ring.
Je hebt nodig:

-

Lege wc-rollen
Glanzend papier (bijv. goudkleur)
Voor elk kind een grote zelfklevende edelsteen
Lijm
Evt. verf of glitterlijm
Viltstiften

Voorbereiding:

Knip van de wc-rollen kartonnen ringen, zodat je voor elk kind een ring hebt.

Werkwijze:

Beplak de ring van wc-rol met een strook glanzend papier. Plak er een grote
‘edelsteen’ op. Versier hem verder met verf of glitterlijm of schrijf de naam ‘Jozef’
erop.

Tijdsduur:

10 min.

Dromen over koeien
Je hebt nodig voor ieder kind:
- Een klein bolletje (mini-kadetje of mini-krentenbol)
- Een snoepje in de vorm van een koeienkop (Venco, Aldi eigen merk etc.)
- 1 cocktailprikker
- 4 satéprikkers (liefst de tapasprikkers - die zijn aan een zijde wat breder, dat
levert een mooie poot/voet op)
- Evt. een dropveter
- Evt. glazuur gemaakt van poedersuiker met water
		
Tip: als u niet aan koeienkop-snoepjes kunt komen, kunt u ook een eenvoudige tekening maken van een koeienkop, eventueel kunt u een boekje van
Dick Bruna gebruiken.
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Werkwijze:

Prik het koeienkop-snoepje op de cocktailprikker. Prik deze in het bolletje.
Prik de vier tapas/satéprikkers zo in het bolletje dat er vier poten ontstaan.
Kleine broodjes zijn vaak te koop bij de supermarkt, maar u kunt ze ook een
avond van tevoren maken van een pak broodmix. Uit een pak broodmix gaan
zeker 24 bolletjes.

Suggestie:

Gebruik eventueel een dropveter voor de staart en ‘plak’ deze dan vast met wat
glazuur. Glazuur maak je door poedersuiker te mengen met wat water, tot een
plakkerig papje. Je kunt ook kant-en-klare glazuur in een pakje kopen.

Tijdsduur:

10 min.

Speurtocht
Je hebt nodig:

Kaartjes met plaatjes of tekst van de diverse scènes uit het verhaal:
1.
Jozef in de gevangenis
2.
Farao ligt in bed en droomt
3.
Alle magiërs en geleerden uit het land worden bij Farao geroepen
4.
Jozef wordt uit de gevangenis gehaald
5.
Zeven mooie koeien en zeven magere koeien
6.
Zeven volle aren en zeven magere aren
7.
Jozef geeft uitleg
8.
Jozef wordt onderkoning
9.
In de jaren van overvloed is er heel veel graan
(10.
Jozef krijgt twee zonen)
11.
Er komt hongersnood en er groeit (bijna) niets
12.
Uit het hele land (en verder) komen mensen naar de schuren van Jozef

Speelwijze:

De kinderen gaan speuren naar de kaartjes met het verhaal. Dit kan in de
groepsruimte, maar als er buiten een mogelijkheid is, is dat ook leuk (als het
weer het toelaat).
U kunt alle kaartjes van tevoren verstoppen en de kinderen laten zoeken, maar
er ook voor kiezen om twee groepen te maken en om beurten een groep te laten
verstoppen en de andere groep daarna te laten zoeken.
Met behulp van ‘warm’ en ‘koud’ krijgen de kinderen aanwijzingen of ze in de
buurt zijn. De kaartjes hoeven niet op volgorde van het verhaal verstopt te
worden.
Als alle kaartjes gevonden zijn, laat u de kinderen de kaartjes op volgorde
leggen en zo het verhaal navertellen.

Tijdsduur:

15 min.

Werkblad Boekenlegger
Je hebt nodig:

- Voldoende kopieën van werkblad 2 op stevig papier:
• Blad 1 (basis van de boekenlegger): hele pagina voor 1 kind
• Blad 2 (paleisdeur): op deze pagina voldoende voor 3 kinderen
• Blad 3 (gevangenisdeur): op deze pagina voldoende voor 3 kinderen
• Blad 4 (hoofdtooi van farao): op deze pagina voldoende voor 9 kinderen
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Dubbelzijdig plakband
- Lijm
- Voor elk kind drie cocktailprikkers
- Voldoende doorzichtige sheets (er gaan ca. 9 uit één A4)
- Voor elk kind 6 plakkertjes in de vorm van parels
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Voorbereiding:

Knip de onderdelen van de pagina’s waar meerdere exemplaren op staan alvast
los van elkaar.
Knip ook alvast ruitjes van de doorzichtige sheets.
De maat moet ca. 7 x 6 cm. zijn.

Werkwijze:

Kleur de afbeeldingen in (als de tijd krap is, laat dan het kleuren achterwege).
Knip de basis op pagina 1 rondom uit. Knip ook de paleisdeur, de
gevangenisdeur en de hoofdtooi van farao uit. Knip ook de kijkgaten van de
deuren uit en de lege plek voor het gezicht in de hoofdtooi.
Draai de basis om. Plak direct onder en boven het kijkgat van de deur aan de
rechterzijde dubbelzijdig plakband. Plak de drie cocktailprikkers netjes op een rij
op het dubbelzijdig plakband (dat worden de tralies).
Let op! Het is belangrijk, dat je dit aan de rechterkant plakt.
Smeer lijm op de achterkant van de houten gevangenisdeur. Plak de
gevangenisdeur op de kant waar je de tralies hebt gemaakt.
Ga daarna verder aan de linkerzijde van de basis. Plak ook aan deze zijde
dubbelzijdig plakband onder en boven het kijkgat van de deur. Plak daar een
stukje sheet op. Smeer lijm op de achterkant van de paleisdeur en plak die op
de kant waar je het ruitje hebt gemaakt.
Vouw de boekenlegger nu zo, dat je aan de voorkant in het midden de
informatie over Jozef hebt. Vouw de kant met de tekst die gaat over Jozef als
gevangene netjes over de middelste tekst heen (op de verticale lijn). Plak de
hoofdtooi van de farao op de sheet, precies zo, dat hij past over het gezicht van
Jozef. Plak op de twee strookjes naast de ruit elk drie ‘parels’.
Vouw deze strook weer open en vouw de andere zijde dicht.

30 januari 2022 | Copyright VHM

Nu kun je kiezen welke strook je open- of dichtvouwt. In de ene situatie zit Jozef
in de gevangenis, in de andere situatie is hij onderkoning.
Deze boekenlegger kun je blijven gebruiken. Hij helpt je om te blijven onthouden
dat God voor je zorgt en dat Hij je situatie kan veranderen.

Tijdsduur:

20 min.

Puzzelblad Onderkoning in dienst van God
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Woordzoeker: niet toevallig
- Rekenrivier: dankzij
		 Uitkomst: niet toevallig, maar dankzij God!
Tijdsduur:
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10 min.

1a
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1b
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1c
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2a
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2b
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2c
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2d
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3
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