Verwerking 20.5: Ogen om te zien
Elisa vertrouwt in het verhaal op Gods bescherming. Verwerk deze geschiedenis door met de
kinderen schilden te maken. Een schild werd gebruikt om het lichaam te beschermen tegen
vijandelijke peilen. In het Nieuwe Testament (Efeze 6:16) wordt het schild omschreven als het
schild van het geloof om te beschermen tegen de vurige pijlen van de boze.
Een schild
Benodigdheden:
- een schild (hieronder vind je een voorbeeld, maar je kunt ook zelf een vorm bedenken)
- dik stuk (wit) karton
- (plakkaat)verf
- kwasten
- bakje water
- keukenrol
- versieringen voor het schild
- lijm
Werkwijze:
1. Maak eerst de schildvormen. Hieronder vind je de basisvorm voor het schild. Je kunt
het in dit formaat houden (A4) of uitvergroten. Neem de vorm over op het karton, en
knip of snij ze uit.
2. Leg de schildvorm klaar op tafel samen met de verf, bakjes water, kwasten en stukjes
keukenrol.
3. Begin altijd met de verf, deze kan daarna even drogen en daarna kunnen de
versieringen erop worden geplakt. Plakkaatverf is in dit geval het handigst want het
droogt lekker snel.
4. De versieringen kunnen erop worden geplakt met hobbylijm of kinderlijm, voor kleine
kinderen kun je ook alleen stickers gebruiken.
5. Aan de achterkant kun je tenslotte een greep maken, misschien heb je nog wel ergens
een oude leren riem of lint liggen, knip daar een stuk vanaf en plak of niet deze aan
de achterkant van het schild.
Tips:
•
•

Zorg dat de verf droog is voordat je gaat versieren, lijm en nog natte plakkaatverf is
geen goede combinatie.
Waar kun je mee versieren? Met alles wat het kind leuk vindt, je hebt geen enorme
lading stickervellen nodig, je kunt ook plaatjes uit tijdschriften knippen. Knopen in alle
vormen en formaten zijn ook goedkope versieringen en je hebt vast nog wel ergens
een aantal liggen. Kralen van oude kettingen, oude ansichtkaarten, enz.

