Week van de Opvoeding

met
Vaders en
kinderen 2-6 jr.
variabel

dearkvan

Noach

Week van de Opvoeding

met

Bij deze activiteit staat het verhaal van Noach centraal. Zoek een
boek of Bijbel waar het verhaal van de Ark van Noach in staat (tip:
bibliotheek heeft ook boeken met dit thema) of zoek een filmpje op
Youtube waar dit verhaal verteld wordt. Zorg dat het boek/filmpje
dat je uitzoekt goed past bij de leeftijd van je kind.
Ga vervolgens op zoek
naar grote stukken karton en maak daar een
boot van. Je kan verschillende stukken karton
met tape aan elkaar maken, maar wat nog leuker is om hier “Makebo”
voor te gebruiken. Gebruik een zaag om karton te zagen en schroeven om delen aan elkaar
te zetten.
Maak een grote boot
waar jullie zelf in kunnen
en misschien nog meer
gezinsleden en wat dieren (knuffels etc) die ook
mee mogen.

dearkvan

Noach
Vier het moment als de
boot klaar is! En ga een
gesprekje aan. Zou de
boot van Noach ook zo
lastig zijn om te maken?
Of zou Noach het ook
gevierd hebben dat de
boot klaar is? Hoe zijn
het zijn om zo lang op
de boot te zijn? Of andere vragen/onderwerpen
die ter sprake komen.

NODIG:

• Boek of video met het
verhaal
• Karton
• Makebo*
(zaag, schroevendraaier en schroeven)
of tape

Week van de Opvoeding

• INTRODUCTIE (5 MIN)

VERDIEPING (5 MIN)

• We gaan eerst een
filmpje kijken.
• Vervolgens gaan we
samen een boot
maken.
• Daarna gaan we
het vieren.

Bij het vieren kan je de
verdieping nog even aangaan en de link met het
Bijbelverhaal maken. Stel
de vragen op het niveau
dat past bij je kind.

VERWERKING

met

(30 MIN TOT 60 MINUTEN)

Afhankelijk van leeftijd
en interesse van het kind
ga je aan de slag. Liever
niet bouwen? Dan kan je
kind de boot versieren
met stift, verf of wat anders. Bij droog weer kan
je dit ook buiten doen.
EVT. AFSLUITING (5 MIN)
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Wat vond je ervan om
samen de boot van Noach te maken? Wat vond
je leuk of minder leuk?
Heb je ook iets gehoord
wat je niet wist of iets
gedaan wat je nog nooit
eerder gedaan hebt?
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WEEK VAN DE OPVOEDING
IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Houvast voor jongeren
en hun gemeenten

