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blij, bang, boos met Jezusles 1

een humeurmeter maken

 ik kan vertellen wanneer ik blij, bang, boos of verdrietig was.
 ik zie wanneer iemand blij, bang, boos of verdrietig is.
 ik kan een humeurmeter gebruiken.

1 kleur en knip uit.

3 haal de kraal twee keer door 
het elastiek. 

5 schrijf je naam. 

2 kleef op.

4 knoop het elastiek. 

6 hoe voel jij je vandaag? 



34 Jezus en de kinderen  Les 2

welkom bij Jezus! les 2

wie is welkom bij Jezus? knip en kleef. 1

 ik kan aan de prent van Jezus zien dat hij het is.
 ik kan met prenten het verhaal ‘Jezus en de kinderen’ navertellen.
 ik kan bij de prenten de vragen van de meester of juf beantwoorden.



35Les 2  Jezus en de kinderen

wat weet je nog over Jezus?2

 ik kan vertellen over simon, nathan en levi.
 ik kan vertellen waarom Jezus zijn handen uitstrekt.
 ik kan al meezingen met het Jezuslied. 

welkom bij Jezus! 





37Les 2  Jezus roept de leerlingen. 

met Jezus in zee  les 2

wie gaat met wie mee? vertel.1



38 Jezus roept de leerlingen.  Les 2

met Jezus in zee  

met wie wil jij ‘in zee’ gaan? teken maar.2

 ik weet wat ‘met iemand in zee gaan’ wil zeggen.
 ik kan iemand tekenen met wie ik ‘in zee’ wil gaan.
 ik kan het verhaal ‘Jezus roept de leerlingen’ met de prenten 

 navertellen.



39Les 1  Een vader met twee zonen

weggegaan is plaats vergaan.   les 1

welke tekening hoort bij welk gevoel? trek een lijn.
teken ook jezelf. wat voel jij? trek een lijn.

 ik kan vertellen hoe de mensen in het verhaal zich voelen. 
 ik kan zeggen welk gevoel bij welk gezichtje hoort.
 ik kan het verhaal ‘een vader met twee zonen’ navertellen.



40 Een vader met twee zonen  Les 2

welke weg volgt de zoon? teken. 

weggegaan en teruggekomen les 2

 ik kan het verhaal ‘een vader met twee zonen’ vertellen. 
 ik kan de tekeningen uit het verhaal in de juiste volgorde zetten. 
 ik kan vertellen hoe ik me voel als ik de weg kwijt ben. 




