
                De ark van NoachDe ark van NoachDe ark van NoachDe ark van Noach

 
0 Vouw een (bruin) vel karton dubbel.

0 Vouw de beide zijkanten 3 cm om.

0 Plak deze plakstroken (A) tegen de randen 

van een deksel.  

0 Teken de lijnen van de planken op het dak,

en op 2 lange (bruine) stroken

0 Knip de beide stroken in de vorm van 

een boot. 

0 Plak de stroken aan de zijkanten 

van een schoenendoos. 

0 Niet of plak de uiteinden van de 

stroken aan elkaar vast.

0 Prik of knip een deur in de ark.

0 Plaats het deksel (dak)

op de doos (ark) 

 

0 Klaar? Nu kun je met plastic 

dieren het verhaal van Noach 

naspelen. 

 

Noach is een ark gaan bouwen.

Wie gaan er met Noach mee?

Help je mee, heb jij een idee?

God stuurt van elk dier twee

 

Dit lied vind je bij zing mee > Bijbelliedjes OT > 

waarbij je de dieren in de ark kan brengen
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Het verhaal kun je lezen in de Bijbel in Genesis 6, 7, 8
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bruin) vel karton dubbel. 

Vouw de beide zijkanten 3 cm om. 

Plak deze plakstroken (A) tegen de randen  

Teken de lijnen van de planken op het dak, 

en op 2 lange (bruine) stroken. 

Knip de beide stroken in de vorm van  

Plak de stroken aan de zijkanten  

van een schoenendoos.  

de uiteinden van de  

stroken aan elkaar vast. 

Prik of knip een deur in de ark. 

dak) 

Klaar? Nu kun je met plastic of houten  

dieren het verhaal van Noach  

Noach is een ark gaan bouwen. 

Wie gaan er met Noach mee? 

Help je mee, heb jij een idee? 

God stuurt van elk dier twee. 

Dit lied vind je bij zing mee > Bijbelliedjes OT > een raadsellied met speelsuggesties,

dieren in de ark kan brengen. 

t verhaal kun je lezen in de Bijbel in Genesis 6, 7, 8 

raadsellied met speelsuggesties, 


