Bouw een muur

GROEPSSPELLEN

Doel
Het doel is om kinderen te leren dat niets te groot is voor
ze, zolang God erbij is.
Sleutelvers
Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij
hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel
meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan
God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus.
Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig!
Efeziërs 3:20-21 (BGT)
Benodigdheden
• Papier
• Plastic bekers
• Tafel
Kies twee vrijwilligers om de bouwers te zijn en kies twee vrijwilligers om de beschermers
te zijn. De anderen zijn de tegenstanders. Als je ‘start’ hebt geroepen, moeten de twee
bouwers op de tafel een muur bouwen van plastic bekers. De muur moet vijf rijen hoog
zijn en 7 tot 10 bekers breed.
Terwijl zij de muur bouwen, mogen de tegenstanders proppen papier naar de muur
gooien. De verdedigers moeten de muur verdedigen door de proppen die naar de muur
gegooid worden, weg te slaan.
Laat de bouwers ongeveer 5 minuten bouwen. Praat daarna door aan de hand van
bijvoorbeeld vragen als:
• Hoe was het om te bouwen?
• Hoe was het om te verdedigen?
• Hoe was het om aan te vallen?
• Hoe zou dit spel zijn gegaan als maar één iemand ging bouwen en er geen verdedigers
waren?
•Wat kunnen we leren van dit spel? (Antwoorden kunnen bijvoorbeeld zijn: je hebt elkaar
nodig, jij kunt anderen helpen, iedereen heeft weleens tegenslag.)
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Droomtoren van snoep
Benodigdheden
• Marshmallows (of ander plakkerig snoep met
een ronde vorm)
• Ongekookte spaghetti (of pijpenragers)
• Stiften
Dit kan in groepjes van 3 gespeeld worden of
individueel, afhankelijk van de grootte van je
groep.
Instructies
Als je ‘start’ hebt geroepen, krijgen de kinderen 1
minuut om de grootste, mooiste ‘droomtoren’ te
maken van de materialen die ze krijgen. De toren
moet vanzelf overeind blijven staan, zonder dat
iemand hem vasthoudt. Moedig de kinderen aan
om creatief te zijn en niet alleen voor hoogte te
gaan, maar ook voor originaliteit.
Leg hierna uit dat iedereen een ander idee had
voor zijn of haar droomtoren. God geeft iedereen
een andere droom of visie voor de wereld en
onze rol daarin. God wil ons elke dag gebruiken
voor zijn missie en om zijn liefde met anderen te
delen – om een verschil te maken.
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Vijf vierkanten
Bron
h t t p : / / w w w. t h e h o b . n e t / c m a n / i n t r v n t n s /
socialSkills/activities.html#fiveSquaresActivity
Bij dit spel moeten de kinderen de puzzelstukken
samen delen en uitwisselen om het doel te
bereiken.
Benodigdheden
Voor ieder groepje vijf enveloppen met een mix aan puzzelstukken die uiteindelijk vijf
vierkanten zullen vormen. Een groepje bestaat uit vijf personen, iedereen krijgt 1 envelop
met puzzelstukken.
Voorbereiding
Via de link hierboven kun je de puzzelstukken printen (klik op ‘directions and square
pattern sheets’ en print die pagina uit) of kopieer de puzzelstukken van de volgende
pagina. Je hebt voor ieder groepje de vijf vierkanten nodig. Knip alle delen uit en doe per
groepje de drie A-stukken in een envelop, de drie B-stukken in een envelop en zo verder
tot en met E. Iedereen in het groepje krijgt dus een envelop met daarin drie
puzzelstukken.
Uitleg aan de groepen
Je krijgt een envelop met drie puzzelstukken. Maak de envelop pas open als het spel
start. Jouw groep moet vijf vierkanten maken van de puzzelstukken. Alle vierkanten
moeten even groot zijn. Als iedereen uit de groep een vierkant voor zich heeft en als alle
vierkanten even groot zijn, is de opdracht gelukt. Als jouw groepje dit het snelst heeft
gedaan, hebben jullie gewonnen.
Regels
• Het moet tijdens het spel helemaal stil zijn.
• Je mag niet wijzen of seinen met je handen.
• Je mag geen puzzelstuk van iemand afpakken, je mag wel puzzelstukken weggeven of
aannemen als iemand jou die geeft.
• Je mag geen puzzelstuk naast die van iemand anders leggen om te kijken of het past.
• Je mag geen puzzelstukken vouwen of over elkaar heen leggen om een vierkant te
maken.
• Zorg ervoor dat de andere groepen jullie opgeloste puzzels niet zien.
Vragen voor na het spel:
• Hoe voelde het om niks te kunnen vragen?
• Hoe communiceerde je zonder te praten?
• Wat vond je van de groep die als eerste klaar was?
• Hoe voelde het voor de groepen die niet als eerste klaar waren?
• Wat is het verschil tussen werken met een groep en alleen werken? Bespreek de vooren nadelen van het samenwerken in een groep.
• Wat heb je geleerd van het samenwerken? (Bijvoorbeeld: soms moet je je eigen idee
opgeven zodat de groep verder kan.)
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