1. Kleur de bloempot (figuur A en B).
2. Knip beide figuren uit over de dikke lijnen.
3. Vouw figuur A rond en plak hem dicht. Vouw de flappen 1 t/m 4 helemaal
naar binnen en lijm ze vast aan de binnenkant van de pot.
4. Vouw de flappen 5 t/m 8 van figuur B naar achteren en lijm het geheel in je
bloempot met het zand naar boven. Je hebt nu een bodem met ‘potgrond’.
5. Knip uit gekleurd papier bladeren zoals in figuur C. Je kunt natuurlijk ook
zelf allerlei vormen bedenken en verschillende kleuren papier gebruiken.
6. Plak de bladeren met het onderste stukje van de steel in je bloempot op de
potgrond.
7. Je kunt ook rietjes of satéprikkers gebruiken voor de stelen van de bladeren
(zie figuur D en E). Knip dan uit gekleurd papier alleen bladeren zonder steel
en plak deze met plakband aan het rietje of aan de satéprikker. Als je
genoeg ‘stengels’ hebt gemaakt, kun je ze in de potgrond prikken.

Versier jij je plantje ook zo mooi mogelijk?

Het is de bedoeling dat jouw plantje straks in de kerk staat als ds. Drayer komt
preken. Hij gaat vertellen over de schepping: over alles wat God gemaakt heeft.
En wij moeten daarvoor zorgen. Wij moeten er o.a. voor zorgen dat de planten
om ons heen kunnen groeien. We moeten ervoor oppassen dat het niet een
rommeltje wordt, maar ook dat het niet blijft groeien tot in het oneindige. En
tenslotte is het de bedoeling dat wij van dit alles mogen genieten!
Na de kerkdienst kun je je eigen plantje weer ophalen. En wat zou het leuk zijn
als er andere mensen zijn die van jouw plantje mogen genieten! Misschien ken
je wel iemand die ziek is, of die alleen is. Geef jij je plantje ook weg aan iemand
die hier heel blij mee zal zijn?
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