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De schat in de grond  
en de bijzondere parel

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

De schat in de grond

De man in het verhaal vindt een 

enorme schat in de grond. De 

kinderen maken hun eigen schatkist. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad op stevig papier of karton

En verder:

-   plakparels

-   platte kraaltjes

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de tekening.

-  Op het gedeelte waar de schatkist open is 

getekend, doen de kinderen lijm.

-  Ze plakken kraaltjes en parels op de lijm. 

Laat de kinderen de kist goed volplakken, 

zodat het een grote, bonte schat wordt.

4-8 jaar 

Ontdek de schat

De man in het verhaal ontdekt zomaar een schat. 

De kinderen ontdekken een schat op papier.

Wat heb je nodig?
Per kind

-  het werkblad

-  potloden in de kleuren zwart, donkerbruin, lichtbruin, 

grijs, rood, lichtblauw, donkerblauw, geel en oranje

Aan de slag:
-  Op het puzzelblad staan allerlei codes onder elkaar.  

Per regel moeten de kinderen de code kraken. 

  •  Een voorbeeld: op een regel staat de code: wit (4),  

blauw (3), geel (4), rood (1). De cijfers staan voor het 

aantal hokjes dat de kinderen in die kleur moeten 

kleuren. Dus bij blauw (3) kleuren de kinderen drie 

hokjes blauw. Bij geel (4) kleuren de kinderen vier  

hokjes geel en bij rood (1) wordt één hokje rood 

gekleurd.

-  Als ze alle codes hebben gekraakt, zien de kinderen  

een ‘pixel’ (afbeelding) die alles te maken heeft met  

het verhaal.
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De schat in de grond  
en de bijzondere parel

8-12 jaar 

Een tekst van waarde

De kinderen ontdekken in deze puzzel wat 

er op de parelketting staat door de getallen 

op de losse parels te ontcijferen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het puzzelwerkblad

-  een potlood of pen

Aan de slag:
-  In de puzzel zien de kinderen een parelsnoer. Op 

elke parel afzonderlijk staan twee getallen. 

-  Met die twee getallen kun je de letters in de puzzel 

opzoeken. Ga altijd eerst opzij en dan omhoog: 

  •  Het eerste getal zegt hoeveel hokjes je opzij 

moet gaan.

  •  Het tweede getal zegt hoeveel hokjes je naar 

boven moet gaan. Bijvoorbeeld: 6-1 is de letter ‘r’. 

En 4-7 is de letter ‘u’.

Oplossing
Laat God voor jou 

belangrijker zijn dan zilver 

en waardevoller dan het 

zuiverste goud. (Job 22:25).

8-12 jaar 

Alles voor één parel

Een koopman ziet zo’n bijzondere parel dat hij 

daar alles voor overheeft. Alles draait om die 

ene parel. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een wijnglas

-  een knikker

Aan de slag:
-  Houd het glas rechtop door met één hand de 

voet van het glas vast te houden.

-  Met je andere hand stop je een knikker (een 

parel) in het glas.

-  Voor de koopman uit het verhaal draait alles 

om parels.

-  Draai de voet van het glas rustig rond, zodat de 

knikker cirkelbewegingen in het glas maakt.

-  Houd de knikker in beweging terwijl je het glas 

langzaam gaat kantelen, zodat het eerst op zijn 

kant komt en vervolgens ondersteboven.

Doe de proef nog een keer, maar nu werk je 

op een andere manier: 

-  Leg de knikker in het midden van je 

handpalm.

-  Met je andere hand zet je het wijnglas 

ondersteboven op je handpalm.

-  Laat tijdens het draaien de knikker tegen  

het glas aankomen.

-  Als je het goed doet, wordt de 

knikker in de draai van het glas 

meegenomen en blijft hij 

ronddraaien.

-  Alles draait om die ene 

parel. Als je die gevonden 

hebt, komt er aan je geluk 

geen einde.

Tip
Oefen vooraf 

thuis alvast voor 
de nodige 

handigheid.

Houd het glas rechtop door
je hand vast te houden aan de

voet van het glas.

1
Draai de voet van het glas rustig

rond, zodat de knikker cirkel-
bewegingen in het glas maakt.

2

Houd de bal in beweging terwijl je
het glas langzaam gaat kantelen...

3

Met je andere hand stop je een
knikker (een parel)  in het glas.

...zodat het eerst op zijn kant komt
en vervolgens ondersteboven.

Doe de proef nog een keer, maar nu werk je op een
andere manier: leg de knikker in het midden van je handpalm.
Laat tijdens het draaien de knikker tegen het glas aankomen.

Als je het goed doet, wordt de knikker in de draai van het
glas meegenomen en blijft ronddraaien. Alles draait om
die ene parel. Als je die gevonden hebt, komt er aan je
geluk geen einde.

4

Wat heb je nodig?
* een wijnglas  * een knikker

!
Let op:

Oefen vooraf thuis alvast
voor de nodige handigheid.
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ONTDEK DE SCHAT

De man in het verhaal 

ontdekt zomaar een schat. 

Voer de onderstaande opdracht 

goed uit en ontdek zelf ook een 

schat.

Aan de linkerkant staat een code die 

aangeeft hoe de cirkels ingekleurd 

moeten worden. Het getal geeft 

aan hoeveel vakjes gekleurd moet 

worden en de kleur van het getal 

geeft aan in welke kleur deze vakjes 

gekleurd moeten worden. En net 

zoals je van links naar rechts leest, 

zo worden ook de cirkels van links 

naar rechts gekleurd. (Staat er dus 

bijvoorbeeld 2 1 3, dan betekent 

dit dat de eerste twee vakjes rood 

gekleurd worden, daarna één vakje 

zwart en tot slot drie vakjes in 

blauw.)
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OPLOSSING:




