
Verwerkingen

Werkblad God zegt tien dingen

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel rood A4
 - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Scharen
 - Lijm
 - Kleurmaterialen
 - Evt. versierspullen

Voorbereiding: Maak voor elk kind een boekje van het rode vel papier volgens de aanwijzingen 
 op https://www.youtube.com/watch?v=qFsZ1ttJcq8. 

Werkwijze: Kijk samen naar de tekeningetjes op het werkblad.  
 Welke geboden herkennen de kinderen? Leg de andere tekeningetjes nog uit. 
 Vertel waarom God ons die Tien Woorden heeft gegeven: niet om het moeilijk te 
 maken voor ons, maar juist omdat Hij van ons houdt (daarom is het boekje rood) 
 en ons een goed leven gunt.
 
 Dit zijn de Tien Woorden:
 1. Je zult geen andere goden hebben naast Mij (vs. 3)
 2. Je zult geen godenbeelden maken (vs. 4)
 3. Je zult Gods naam niet misbruiken (vs. 7)
 4. Je zult de sabbat houden, door die te heiligen (vs. 8)
 5. Je zult je ouders eren (vs. 12)
 6. Je zult niet doodslaan (vs. 13)
 7. Je zult geen overspel plegen (vs. 14)
 8. Je zult niet stelen (vs. 15)
 9. Je zult geen vals getuigenis spreken (vs. 16)
 10. Je zult niet begeren (vs. 17)

 Kleur de tekeningetjes van het werkblad in en knip ze uit. 
 Plak de tekeningetjes in het boekje: op de voorkant het plaatje met van de twee 
 stenen met de Tien Woorden, op de andere bladzijden steeds één of twee van 
 de andere plaatjes, bij voorkeur in de goede volgorde.
 Tip: knip de plaatjes iets ruimer uit, dat gaat sneller en is net zo leuk!
 Versier het boekje eventueel met plakedelsteentjes of stickertjes.

Tijdsduur:  15 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=qFsZ1ttJcq8


Tien Woorden die de weg wijzen

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Restjes gekleurd stevig papier/karton
 - Voor elk kind een drinkrietje
 - Voor elk kind twee cocktailprikkers
 - Foamband of –blokjes
 - Schrijfmaterialen
 - Voor elk kind een etiket of kaartje met tekst: 

‘God wijst mij de weg - Exodus 20’
 - Scharen
 - Evt. cijferstickers, -stempels of –sjablonen
 - Voor elk kind een bakje om de verwerking veilig 

mee naar huis te nemen

Werkwijze: Kneed de klei goed door en maak er een ‘bergje’ 
 van.
 Knip van papier korte strookjes en knip daarna 
 steeds van een uiteinde de hoekjes af zodat er 
 een puntje ontstaat. Dit worden de wegwijzers.
 Knip het rietje iets korter (tot ± 15 cm.).
 Plak de wegwijzers met foamband op het rietje.
 Als je een etiket hebt: knip een kaartje waar het 
 etiket op past en plak het op. Gebruik anders het vooraf gemaakte kaartje. 
 N.B. Kinderen die kunnen schrijven kunnen dit zelf doen.
 Knip nog een klein kaartje en schrijf, stempel, plak of teken daar een ‘10’ op.
 Plak beide kaartjes op een prikker, knip zo nodig een stukje van de prikker af.
 Steek de prikkers en het rietje in het klei-bergje.
 Als er tijd over is kun je er eventueel een hartje of een bloem bij maken.
 Praat ondertussen met de kinderen en ga na of ze begrijpen wat dit werkje te 
 betekenen heeft.
 Geef de wegwijzers in de klei mee in een bakje, zodat de klei veilig hard kan 
 worden.

Tijdsduur:  15 min.

Spel Tien!

Je hebt nodig: - 10 grote blokken of stenen
 - Per groepje een kopie van werkblad 4 (10 pagina’s)

Voorbereiding: Leg de vellen met de Tien Woorden aan een kant van de zaal op de grond  
 of op tafels.
 Leg per groepje tien grote blokken of stenen aan de andere kant van de  
 zaal neer.

Speelwijze: Deel de kinderen in subgroepen in. 
  Speel dit spel in een soort estafette, elke groep speelt een eigen estafette:
 - Het eerste kind brengt één blok/steen naar de overkant van de zaal, legt hem 

bij nummer 1 en komt terug.
 - Het tweede kind brengt een tweede blok/steen naar de overkant van de zaal, 

legt hem bij nummer 2, pakt blok/steen nummer 1 en legt hem bovenop blok/
steen 2 en komt terug. 

 - Het derde kind breng een derde blok/steen, legt hem bij nummer 3, pakt de 
andere blokken/stenen en maakt een toren van drie blokken/stenen. Spreek 
af hoe er gestapeld moet worden: als een hoge toren, in een piramidevorm of 
nog anders?

 - Dit gaat zo door tot alle tien blokken/stenen gestapeld zijn.

 Lees verder op de volgende bladzijde
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 Let op: het wordt steeds moeilijker. De stapel zal omvallen als ze niet heel 
 voorzichtig zijn. 
 Je kunt er voor kiezen om met elkaar (als grote groep) de toren van tien blokken 
 te stapelen. Tel steeds samen het aantal blokken, zodat de kinderen het aantal 
 geboden weten: tien!
 Je kunt het spel inhoudelijker en moeilijker maken, door het kind ook te  
 laten benoemen welk Woord/gebod aan de orde is, door te kijken op het plaatje.

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad De Tien Geboden

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (3 pagina’s) op stevig papier, bij 
voorkeur in de kleur beige

 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm

Werkwijze: Kleur de plaatjes op de ‘stenen 
 platen’ mooi in.
 Knip de stenen platen met de  
 geboden uit en knip ook de handen 
 uit.
 Plak de stenen platen naast elkaar 
 met behulp van de plakstrook.
 Vouw de handen een beetje voor op 
 de delen die ook bij echte handen 
 kunnen bewegen, dus bij de  
 knokkels en de vingerkootjes. 
 Kijk goed naar je eigen handen!
 Plak de handen onder de stenen 
 platen. 
 Let op: kijk naar je eigen handen hoe je iets zou dragen: de pinken zitten dan 
 naast elkaar, en dus moeten de pinken hier naar het midden wijzen.
 Nu lijkt het alsof de handen de stenen platen dragen. Van wie zouden deze 
 handen zijn? Van Mozes natuurlijk: hij mocht op de berg komen en de stenen 
 platen van God in ontvangst nemen.

Tijdsduur:  15 min.
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Lied Hou je aan de regels!

Je hebt nodig: - https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E, Opwekking voor kinderen 
nr. 63: Hou je aan de regels

 - Afspeelapparatuur met geluidsboxen
 - Groot vel papier
 - Tekenmaterialen

Werkwijze: Luister (en kijk) samen naar het lied ‘Hou je aan de regels’. Zing het daarna een 
 keer samen.
 Daarna komt een opdracht: 
 Jullie hebben het verhaal gehoord over de regels van God en we hebben het 
 lied over ‘je aan de regels houden’ samen gezongen. 
 Maak tweetallen, bedenk samen welke twee of drie regels van God jullie het 
 allerbelangrijkste vinden. 
 Verzamel alle belangrijkste regels. Komen ze overeen? Is er een ‘Top 3’ van  
 belangrijke regels te maken? Of is dat te lastig, en kun je misschien beter uit de 
 voeten met de samenvatting van de wet, die de Here Jezus gaf: Heb de Heer, 
 uw God, lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat 
 is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste 
 lief als uwzelf (Matt. 22: 37-39).
 Schrijf de belangrijkste regels op en neem ze mee naar huis. Gaat het je lukken 
 om je de komende week aan deze regels te houden?

Tijdsduur:  15 min.

Maak een spel over de Tien Woorden

Je hebt nodig: - Voor elk kind een glazen pot of doosje met deksel
 - Voor elk kind 2,5 vellen A5 kaartkarton in een lichte kleur
 - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Knip elk stuk A5 karton in vier gelijke stukken. Het halve A5 karton hoeft alleen 
 doormidden geknipt te worden. Zo heeft elk kind 10 even grote stukken kaart
 karton.
 Knip de plaatjes uit het werkblad. Plak het eerste plaatje op de pot/het doosje en 
 de andere plaatjes op de losse kaartjes.

 Nu kan het spel gespeeld worden. Doe dat één keer in kleine groepjes:
 Degene die aan de beurt is pakt een kaartje (aan niemand laten zien!) en beeldt 
 (zonder geluid te maken) uit welk gebod erop staat. De rest van de groep moet 
 raden.
 Variant: Je kunt het spel ook spelen door de regels van het spel ‘30 seconds’ 
 (https://www.speluitleg.com/30-seconds/) toe te passen. Je gebruikt dan juist 
 wel woorden, maar je mag niet de woorden zeggen die er op het kaartje staan.

Tijdsduur:  20 min.
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Puzzelblad Bij de Tien Geboden

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3a (zwart-wit) OF 3b (kleur)
 - Schrijfmaterialen
 - Evt. kleurmaterialen

Werkwijze: Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, kies je voor werkblad 
 3a of 3b. Als er weinig tijd is, is het mooi om te werken met de kleurenversie, 
 zodat er direct een aantrekkelijk postertje ontstaat. Als er meer tijd is, kies je 
 voor de zwart-wit versie, zodat de kinderen het blad nog naar eigen smaak en 
 inzicht kunnen inkleuren als de puzzels zijn opgelost.

Oplossingen:  - Dwaal niet af
 - Ga goed om
 - Gelukkig plaats
 - Samen in te leven
  Uitkomst: Dwaal niet af van die ene God. Ga goed om met zijn andere  
  schepselen. Dan zal de wereld een gelukkige plaats zijn om samen in te leven.

Tijdsduur:  afhankelijk van gekozen werkblad

Posters

Extra optie:  de afbeeldingen van de verwerking met werkblad 2 zijn afzonderlijk in het groot 
 opgenomen als werkblad 4 (10 pagina’s).

 Je kunt ze laten inkleuren en dan ophangen als posters, of bij elkaar aan een 
slinger. Zo zijn Gods Woorden steeds zichtbaar in de ruimte.
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God zegt tien dingen 

Exodus 20 
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