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Verboden woord         

Offerdier

- vlees
- verbrand

Verboden woord          

Pan

- rond
- eten

Verboden woord          

Vork

- prikken
- eten

Verboden woord               

Chofni

- priester
- zoon van Eli

Verboden woord          

Eli

- priester
- tempel

Verboden woord          

Pinechas

- priester
- zoon van Eli

Verboden woord          

Offer

- vlees
- altaar

Verboden woord          

Stelen

- afpakken
- gij zult niet 

Verboden woord          

Samuël

- zoon van Hanna
- tempel

Verboden woord          

Linnen priesterhemd

- Samuël
- kleding

Verboden woord          

Straf

- fout
- gevolg

Verboden woord          

Respect

- eerbied
- aardig



Denkvraag

Je wilt steeds snoep uit de 
trommel uit de kast halen. Dat 
is snoep van je moeder. Je 
moeder heeft gezegd, dat je niet 
ongevraagd er iets uit mag 
pakken. Wat kun je doen om 
dat vol te houden?

Denkvraag

Je wilt heel graag een compu-u-
terspel. Zelf heb je te weinig 
geld om het te kopen. Welke 
manieren kun jij bedenken om 
het spel snel te kunnen spelen?

Denkvraag

Je was zo kwaad op je moeder 
dat je alle spullen door de 
kamer gegooid hebt. Nu ben je 
weer kalm. Wat doe je?

Denkvraag

Voordat je moet gaan slapen 
heb je nog 5 minuten. Hoe 
gebruik jij die tijd?

Kennisvraag          

Hoeveel kinderen krijgt 
Hanna nog na Samuël?

5 kinderen, 3 zonen en 2 
dochters.

Kennisvraag          

Welke kleren draagt 
Samuël in de tempel?

een linnen priesterhemd/ 
mantel/jas

Kennisvraag          

Vul het ontbrekende woord in. 
Samuël was zeer 
......................, zowel bij 
God als bij de mensen.

geliefd.

Kennisvraag          

De zonen van Eli deden 
dingen die niet mochten. 
Wat deden ze?

Ze pakten vlees dat voor 
God bestemd was.

Kennisvraag          

Hoe heten de twee zonen 
van Eli?

Chofni en Pinechas

Tekenen          

Rook

Tekenen          

Pan

Tekenen          

Koe



Uitbeelden          

Eli zegent Elkana en 
Hanna.

Uitbeelden          

Eli bestraft Chofni en 
Pinechas

Uitbeelden          

Hanna geeft Samuël een 
nieuw priestermanteltje

Uitbeelden         

Een priesterknecht prikt 
met een drietandige vork 
in de pot om er vlees uit te 
halen.

Tekenen          

Mantel/ jas

Tekenen          

Vork

Uitbeelden          

Hanna is weer zwanger

Liplezen          

Manteltje

Liplezen          

Zegenen

Liplezen          

Ketel

Liplezen         

Offerdier

Liplezen          

Eerbied


