
Verwerkingen

Werkblad David en Goliat

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Kleur de plaatjes in. Knip het plaatje van Goliat uit.
 Knip het blad zo, dat de zijkant recht is.
 Goliat stond eerst, maar nu moet hij liggen aan de voeten van David. 
 Plak hem op de goede plek.

Vraag:  Kun je nu goed zien wie gewonnen heeft? Hoe kwam dat?

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad David verslaat Goliat

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - 3D foamkussentjes
 - Voor elk kind een klein kiezelsteentje

Werkwijze: Kleur de afbeeldingen in, door alleen de randen van vlakken een kleur te geven. 
 De vlakken blijven verder leeg/wit.
 Knip van het tweede blad alle afbeeldingen uit.
 Plak eerst Goliat op zichzelf op de grote plaat van blad 1. Gebruik daarvoor de 
 foamkussentjes.
 Plak daarna de helm, het zwaard en het schild op de juiste plaatsen op Goliat.
 Plak tenslotte het steentje op het voorhoofd van Goliat.
 Zo ontstaat een 3D schilderij van het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:  15 min.

De wapenrusting van David

David droeg geen harnas, zwaard of schild. Hij had een tasje met stenen en een slinger. Een slinger is lastig 
te maken, maar met een katapult kun je ook stenen schieten.

Je hebt nodig voor elk kind: - Een lapje stof, ca. 30 x 30 cm. (alternatief: een papieren servet met  
  vergelijkbare afmetingen)
 - Een stukje touw
 - Vier kiezelsteentjes (of maak ze zelf van zelfhardende klei)
 - Een kaartje met de tekst ‘David verslaat Goliat – 1 Sam. 17’ met een gaatje 

erin
 - Een wc-rol
 - Een post-elastiek
 - Een houten wegwerplepel
 - Een doel om op te schieten, bijvoorbeeld Goliat. 

Tip:  gebruik de afbeelding op werkblad 2.
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Voorbereiding: Knip de lapjes stof alvast rond, door ze in vieren te vouwen en dan de buitenste 
 hoeken kwartrond te knippen. Gebruik een scherpe schaar!
 Maak een voorbeeld van de herderstas met steentjes en van de katapult.
 Kijk op: 
 https://www.leukekinderactiviteiten.nl/activiteit/techniek/beginners-katapult/ hoe 
 de katapult gemaakt wordt.

Werkwijze: Vertel 
 David zocht vijf gladde kiezelstenen en deed die in zijn herderstas. De 
 kinderen krijgen vier stenen. David nam er vijf, maar de eerste steen was al 
 raak, dus er zijn er nog vier over. Die zitten nog in de tas als Goliat op de grond 
 valt.
 Leiding 
 Laat nu zien hoe je de steentjes inpakt; de kinderen kunnen dat nadoen: leg de 
 lap stof of het servet op tafel, leg de steentjes in het midden, pak het geheel op 
 en leg het op je hand. Draai het touwtje eromheen en knoop het dicht. Bind dan 
 het kaartje aan het touwtje vast.

 Maak vervolgens een katapult, volgens de uitleg op 
 https://www.leukekinderactiviteiten.nl/activiteit/techniek/beginners-katapult/ 
 Daarna mogen de kinderen proberen op een doel (Goliat?) te schieten met hun 
 steentjes en katapult.

Tijdsduur:  15 min.

Drama

Speelwijze: Vertel het Bijbelverhaal opnieuw, maar laat de kinderen ondertussen alle  
 emoties en houdingen uitspelen. Hoe kijkt David als hij aankomt? Hoe kijkt hij 
 als hij merkt dat iedereen bang is voor Goliat? Hoe beweegt Goliat? Hoe kijkt 
 Goliat? Hoe beweegt David als hij het harnas van Saul aanheeft? Hoe kijkt hij 
 daarbij? Hoe beweegt David als hij op Goliat afkomt? Hoe kijkt het volk? Hoe 
 kijkt Goliat als David zonder belangrijke wapens naar hem toekomt? Hoe kijkt 
 het volk Israël als Goliat valt? Hoe kijken de Filistijnen als Goliat valt?
 Verdeel eventueel de rollen: meerdere kinderen kunnen tegelijkertijd David zijn, 
 of Goliat, of volk.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad David tegen Goliat

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Kleurmaterialen
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Zet een vinkje bij de wapens waarmee David Goliat versloeg. Kleur die wapens 
 ook mooi in. Maak de andere wapens zwart.

Tijdsduur:  10 min.
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Striptekenen of krantenverslag

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel papier: blanco papier om de strip te tekenen,  
  evt. gelinieerd papier voor het krantenverslag
 - Schrijfmaterialen
 - Tekenmaterialen

Werkwijze: De kinderen mogen kiezen of ze liever een stripverhaal of krantenverslag van de 
 gebeurtenissen willen maken.
 Striptekenen
 verdeel het verhaal in scènes. Teken evenveel vakjes en teken 
 daarin (niet te gedetailleerd!) wat er gebeurde.
 Krantenverslag 
 schrijf vanuit een journalistenperspectief wat er gebeurde. Denk aan de vragen: 
 Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Waarom? Maak er eventueel een ‘foto’ bij.

Tijdsduur:  20 min.

Lied ´Goliath, wie denk je wel niet dat je bent?´

Je hebt nodig: - Het lied ‘Goliath’ van Marcel en Lydia Zimmer, te vinden op https://www.
youtube.com/watch?v=2V-GfVbTCOU en op de CD Vrij zijn! (Kom aan boord ; 
oké4kids collection; vol.2)

 - Afspeelapparatuur
 - De tekst van het lied, te vinden op https://is.gd/RVgnXe
 - Voldoende bijbels OF prints van 1 Sam. 17
 - Papier
 - Schrijfmaterialen
 - Timer

Werkwijze: Luister gezamenlijk naar het lied en lees de tekst.
 Lees gezamenlijk Samuël 17 hardop. Of lees het zelf voor en laat de kinderen 
 mee lezen.
 Bespreek met elkaar wat je opvalt: Het is duidelijk dat Goliat overmoedig was en 
 dat David een enorm groot geloof in God had. Waaruit maak je dat op? Zie je 
 overeenkomsten tussen de tekst uit de Bijbel en het lied?
 Verdeel de groep in drie- of viertallen. Zij praten samen over de vraag: Wat kan 
 dit verhaal jou leren over hoe je zelf met je (reuze) problemen om kan gaan?
 Laat hen hun bevindingen opschrijven. Geef ze er een bepaalde tijd voor,  
 bijvoorbeeld 5 minuten. Zet een timertje (op je telefoon of kookwekker). 
 Bespreek daarna gezamenlijk wat er opgeschreven is. 
 Sluit af met een gebed; vraag om kracht en moed om problemen te lijf te gaan.

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad God is groter dan iedere reus

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 4.
Oplossingen: - De grote Goliat: schiereiland / citrusvrucht / klederdracht / leerkrachten / tegen-

liggers / bagagedrager / voetbalploeg / slachtoffers.
  Uitkomst: reusachtig geloof
 - Woordzoeker: denk rustig na, vertrouw op Gods wijsheid en kracht

Tijdsduur: 10 min.
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