Stille-tijd- en Gebedscirkel
Benodigdheden
●
●
●
●
●

kleurpotloden
schaar
lijm( pritt stift)
splitpen
pagina 1-2 uitgeprint (op karton/dik papier)

Werkwijze
1. kleur de letters en het plaatje op de witte cirkels op pagina 1 en 2
2. knip van beide pagina’s de cirkels uit rondom de dikke zwarte lijn, knip de
plakrandjes niet af
3. knip, als je dat nog niet gedaan hebt, de inhammen uit de witte cirkels
4. plak de gele cirkels op elkaar zodat je de beschreven kanten blijft zien aan de voor
en achterkant
5. Prik met je schaar een klein gaatje in het midden van de witte cirkels, op de kruisjes.
laat je ouders helpen!
6. Vouw de plakrandjes van cirkel 1, met het plaatje, naar achteren toe. Niet het
plakrandje van de andere cirkel!
7. Draai d
 e witte cirkels om, doe lijm op de omgevouwen plakrandjes en plak witte cirkel
2 erop, zodat de gleuf op dezelfde plek zit. Gebruik niet te veel lijm, zodat de cirkels
aan de binnenkant niet aan elkaar vastplakken. De gele cirkel moet er nog in!
8. Prik met een schaar een gaatje in het midden van de gele cirkel
9. Schuif de gele cirkel voorzichtig tussen de witte cirkels, bij de gleuf, tot hij niet verder
kan. Zorg ervoor dat de kant met de gebed stappen bij de kant van de Bijbeltekst erin
wordt geschoven.
10. Duw de splitpen voorzichtig van bovenaf door alle gaatjes, van de witte en de gele
cirkels, achter elkaar. Zorg ervoor dat alle gaatjes precies boven elkaar liggen
(anders kan hij niet draaien), en dat de splitpen tot de kop door het papier/karton
heen is.
11. Buig de pootjes van de splitpen aan de achterkant uit elkaar, totdat ze op het papier
liggen.
10. Vouw het laatste plakrandje om de gele cirkel heen, doe een beetje lijm op de
bovenkant van het plakrandje en plak de witte cirkels zo naast de opening ook aan
elkaar. Zorg ervoor dat je de gele cirkel niet vastplakt!
Als de lijm droog is, kun je de binnenste gele cirkel ronddraaien en gebruiken als je bidt of
stille tijd houdt.

