Verwerking 8.2: Jozef bij Potifar

1. Gevangenislucht
Nodig
1. Gevangenislucht in een bakje: Meng wat appelstroop, fijngesneden uien, een druppeltje
azijn, mosterd en een druppeltje Dreft in een bakje. Als het goed is, moet dit flink stinken
en is de lucht verder onherkenbaar.
2. Twee blinddoeken
Werkwijze
Vraag twee kinderen naar voren. Blinddoek de kinderen en zeg dat zij iets bijzonders mogen doen.
Ze mogen namelijk aan de rest van de kinderen beschrijven wat ze ruiken. Vervolgens laat je de
kinderen het zelfgemaakte gevangenisluchtje ruiken. Als het goed is schrikken ze van de geur en
vinden ze het vies. Moedig ze aan om tocht goed te ruiken en aan de anderen kinderen te
beschrijven wat het is.
Als je tevreden bent, zeg je tegen de kinderen dat dit echt een gevangenislucht is, niet zomaar een
gevangenis, maar de gevangenis waar Jozef terecht kwam.

2. Geurpotje maken
Nodig
Lege afsluitbare potjes, mesjes, snijplanken, onderleggers, vorken om te prakken, kan water en
allerlei potten/flessen/etc met geuren (denk aan appelstroop, pindakaas, Dreft, jam shampoo,
parfum, uien, banaan, bloemen, appels, etc.)
Lege stickers die uiteindelijk op de potten geplakt worden, voor de naam van de geur.
Werkwijze
De kinderen mogen hun eigen geur maken. Ze mogen zelf kiezen of het een lekker luchtje of een
stinklucht wordt. Geef ze als tip dat ze goed nadenken over wat ze willen gebruiken en hoeveel,
want het ene ruikt veel sterker dan het andere.
Als iedereen klaar is met zijn/haar geur, dan mogen ze een naam verzinnen voor hun geur. Deze
schrijven ze op de sticker en plakken ze op hun geurpotje. Evt. kunnen ze het potje verder nog
versieren met gekleurde stickers.
Tip:
Op onderstaande website kun je een pakket bestellen waarmee je met 10 kinderen parfum kunt
maken. Het pakket kost 60 euro.
www.mooienmachtig.nl/paginas/424/kinderworkshop-parfum-maken.html

3. Boekje maken
We gaan een boekje maken met het verhaal van Jozef tot aan de schenker en de bakker.
Plaatjes kleuren
- Daarna losknippen
- Achter elkaar op gekleurd papier plakken.
- Je kunt ze nu omvouwen zodat je een boekje krijgt.
Betekenis van de plaatjes:
1. Jozef mee naar Egypte
2. Jozef vlucht weg
3. De vrouw pakt zijn jas
4. Jozef in de gevangenis
5. De droom van de bakker.
6. De droom van de schenker

