De barmhartige
Samaritaan

Verband met de vertelling:De Samartiaan hielp de gewonde man. De kinderen maken een
‘EHBO’koffertje met spulletjes om iemand te helpen die verdrietig is of gevallen. Dit sluit aan bij hun
belevingswereld.

VERWERKING:
EHBO-koffertje

GESCHIKT VOOR:
jongere kinderen / oudere kinderen / tieners / alle leeftijden

MATERIAAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hersluitbaar karton doosje (bijvoorbeeld theedoosje of roggebrooddoosje)
Nivea creme miniblikje (of mini bodylotion/handcreme/ proefmonster oid)
Wit en rood papier
Stevige witte stroken van 2 cm. breed
Nietmachine
Mini mentosrolletje
Pakje zakdoekjes
Pleisters
Kopy werkblad van les 4, werkblad 2c

•

Schaar/lijm

VOORBEREIDING:
•
•
•

Snij de stroken papier
Verzamel tijdig lege doosjes
Werkbladen kopiëren op wit papier.

UITVOERING:
•
•
•
•
•
•

Scheur wit papier in snippers (niet te klein). Lijm één zijkant van het doosje in, en beplak die met
het witte papier. Daarna een volgende kant inlijmen en beplakken enzv.
Knip van rood papier een kruis en plak dit op het doosje.
Maak van de stevige strook een handvat en niet het aan het doosje vast.
Kleur de plaatjes in en knip ze uit. Plak plaatje 1 op het pakje zakdoekjes, plaatje 2 op het blikje
crème (‘zalf’).
Plaatje 3 om het rolletje mentos (‘troostsnoepje’) en doe alles in het doosje.
Klaar is je EHBO koffertje!

TIP:
•

Bestel het tekenboekje van de Samaritaan bij de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie!

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Lukas 10: 25-37

BIJLAGEN:
Werkblad A (Voorbeeld)
Werkblad B

•
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•

Schaar/lijm
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