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Leren over
Gods liefde
Beste ouder,
De schepping is een prachtig thema voor kleuters.
Kleuters ervaren het leven als een groot
avontuur. Door hun steeds groter wordende
woordenschat kunnen ze woorden geven aan hun
beleving en ontdekking. God is voor hen heel
vanzelfsprekend aanwezig.
Je kunt met je kleuter al echte gesprekjes voeren
over alles wat God heeft gemaakt. De bomen, de
bloemen, de dieren, de wereld. Zoom ook eens in
op de prachtige vleugels van een vlinder, de kleine
pootjes van een mier, het kunstige web van een
spin of de bollen in de grond waar schitterende
bloemen uit komen.
Geniet samen met je kind van dit doeboek of laat
je kind het zelf ontdekken.
Veel zegen!
Aisha Meel

In dit doeboek vind je:
-

Het scheppingsverhaal
Puzzels en kleurplaten
Knutselopdrachten
Letter- en cijferoefeningen
Spelletjes
Een lied

Kleuren
God geeft de bloemen de mooiste kleuren.
Kan jij deze bloem mooi inkleuren?
Kijk goed naar de cijfers.
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Voorlezen
De schepping

Wist je dat er in het begin niks was?
Alles is leeg en donker.
Dan zegt God: ‘Het moet licht zijn.’

God maakt nog meer:
de zon voor overdag,
de maan en sterren voor in de nacht.

4

En kijk! Het is licht.
God maakt de hemel en de aarde.
Hij maakt de bloemen en de bomen.
Wat is het mooi!

Het water en de lucht blijven niet leeg.
God laat vissen zwemmen.
Zie jij de dolfijn springen uit het water?

In de lucht vliegen de vogels.
Grote adelaars en kleine musjes.
Ze bouwen nestjes, hoog in de bomen.

God is bijna klaar, maar er mist nog iets.
Mensen. God maakt een man en een vrouw.
Ze heten Adam en Eva.

God maakt nog meer dieren.
Grote en kleine.

God kijkt naar de aarde.
Alles ziet er prachtig uit!
Dan rust God uit.
Hij geniet van al het moois
dat Hij gemaakt heeft.
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De letter S

De s is van schepping.
Welke woorden beginnen ook met een s?
Zet cirkels om die plaatjes.

schildpad

bloem

sinaasappel
hart

poes

slang
steen
zon
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Voor ouders

In ieder doeboek vind je op deze pagina leuke tips en handige informatie om je
geloof te delen met je kind.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar: info@dewonderwolk.nl.

Door God gemaakt
Kleuters worden zich steeds meer bewust
van hun eigen iden�teit. Als ze wat verder
zijn in hun kleuter�jd, beginnen ze meer
samen mét andere kinderen te spelen in
plaats van náást andere kinderen. Wat is
het ﬁjn dat je met jouw kleuter kunt
bespreken hoe mooi God hem of haar
hee� gemaakt. Kijk eens samen in de
spiegel. Hoe ziet je kind eruit? Hoe zie jij
eruit? Lijken jullie op elkaar? Wat is er
anders? Bekijk foto’s. Hoe ziet opa/oma
of een vriendje/vriendinnetje eruit? Ook
zij zijn door God gemaakt.

Het geweten
Het geweten van een kleuter is nog volop in
ontwikkeling. Wat mag en wat niet mag, wat hoort
en wat niet hoort; je kind leert het van jou en van
andere volwassenen. Jouw kind zal de overweging
van Adam en Eva herkennen: doe ik dit wel of doe ik
dit niet? Mag dit wel of mag dit niet? Belangrijk is
dat je je kind vertelt dat God al�jd van hem houdt,
wat hij ook doet. Ook als hij verkeerde dingen doet.
Papa en mama doen ook weleens verkeerde dingen.
Dat is niet de bedoeling. Dat mogen we tegen God
vertellen. We zeggen dan: ‘Het spijt me’, tegen God
en tegen elkaar. En we mogen weten dat God ons wil
vergeven. Hij houdt van ons, ook als we verkeerde
dingen doen.
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Samen op
ontdekkingsreis
Lees meer over de geloofsontwikkeling van
jonge kinderen én hoe jij jouw geloof met
hen kan delen.

Verkrijgbaar in de christelijke boekwinkel
en op www.deWonderwolk.nl

