
 
 
 
 
 

Groep 3-4 
 

Kerk 
 
Een kerk is vaak een groot gebouw. Meestal staat ‘ie midden in een dorp of 
stad. Het gebouw valt op tussen gewone huizen. 
 
1. Staat er een kerk bij jou in de buurt? Zoek een plaatje op van die kerk. Bekijk 

het plaatje goed. 
 

2. Wat vind je het mooist aan de kerk? 

    
3. Ben je weleens binnen geweest in een kerk? Waar was dat? 

 
4. Weet je nog waarom je toen in de kerk was? 

 

Tekeningen 
 
Op de volgende pagina staan twee tekeningen. Je ziet twee kerken.  
 
1. Kies één uit: welke vind je het mooist? 
2. Wat zie je? 
3. Wat vind je vreemd? 
4. Wat is anders dan de tijd waarin je nu leeft? 
 

… 

… 

… 



 



De Puzzelkerk maken  
 
Je gaat nu je eigen kerk maken! Pak het werkblad ‘De Puzzelkerk’. Er is een 
plakblad, daarop staat de omtrek van een kerk. Er zijn ook knipbladen met 
allerlei plaatjes. 
 
Benodigdheden: 

- Knip- en plakbladen De Puzzelkerk 
- Schaar 
- Lijm 
- Tekenmateriaal  

 
5. Zet je naam op het blad met de omtrek van de kerk.  

Leg hem daarna even opzij. Hierop ga je straks jouw kerk maken. 

6. Bekijk de knipbladen. Kies van alle soorten één of twee plaatjes. Knip ze uit. 

Kies dus een toren, deuren, ramen, bouwmateriaal, interieur (binnenkant)… 

7. Leg de plaatjes op de goede plek op het blad de omtrek van de kerk. Zo 

puzzel je een kerk.  

8.  Ben je tevreden met de plek? Plak de plaatjes vast. 

 
Nu ga je jouw Puzzelkerk verder versieren. 
 

9.  Teken jezelf! 

 Hoe zie jij eruit in deze kerk? In welke tijd leef je? 

10.  Teken de omgeving:  

  Waar staat jouw kerk? Wat voor weer is het? 

11.  Maak het kunstwerk af: 

 Laat zo weinig mogelijk wit papier over: maak tekeningen met stiften,    

 potloden of verf, knip plaatjes uit tijdschriften… Wees creatief! 
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