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Hoe om hierdie aktiwiteitsboek te gebruik
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  Datum BeginNaam Datum Voltooi

rawwertjie KontrolelysD

Basiese
Vereistes

I. Verantwoordelikheid

Sê die Voorslaggiegelofte
op en aanvaar dit.

II. Versterking

Verdien die Drawwertjie
Leessertifikaat.

My God

I. Sy Plan om My te Red

A. Maak ’n verhaalkaart of boekie
om te wys in watter volgorde
die volgende gebeurtenisse
plaasgevind het:

Die Skepping
Sonde en hartseer begin
Jesus gee vandag vir my
om
Jesus kom weer
Die Hemel

OF die Bybelverhale wat jy
by die skool of Sabbatskool
studeer.

B. Gebruik jou verhaalkaart of
boekie om vir iemand te
wys hoeveel Jesus vir jou
omgee.

II. Sy Boodskap aan My

Verwerf die Bybel I
Voorslaggie Toekenning.

III. Sy Krag in My Lewe

A. Bestee gereelde stiltetyd met
Jesus om met Hom te praat
en van Hom te leer.

B. Vra drie mense waaroor
hulle bid.

My Self

I. Ek Is Spesiaal

Maak ’n boekie van
verskillende mense wat
vir jou omgee.

II. Ek Kan Wyse Besluite
Neem

Noem ten minste vier
verskillende gevoelens. Speel
die “Gevoelens” speletjie.

III. Ek Kan vir My Liggaam
Sorg

Verwerf die Gesondheidspesialis
Voorslaggie Toekenning.

My Gesin

I. Ek Het ’n Gesin

Verf of teken ’n prentjie
van iets waarvan jy van
elke lid van jou gesin hou.

II. Gesinne Gee vir
Mekaar Om

A. Ontdek wat die vyfde gebod
(Eksodus 20:12) vir jou vertel
van gesinne.

B. Rolspeel drie maniere waarop
jy jou gesin kan eer.

III. My Gesin Help My om
Myself te Versorg

Voltooi een van die vereistes
van die Veiligheidspesialis
Voorslaggie Toekenning.

My Wêreld

I. Die Wêreld van Vriende

Vertel hoe jy ’n goeie vriend
kan wees. Gebruik:

Handpoppe
Rolspel
Jou keuse

II. Die Wêreld van Ander
Mense

A. Bespreek die werk wat mense
vir jou kerk doen.

B. Leer oor een taak deur die
persoon te help om dit te doen.

III. Die Wêreld van die
Natuur

Verwerf ’n Vriend van Diere
Voorslaggie Toekenning.
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Instrukteur
Kontrolelys
Basiese Vereistes

I.
II.

My God

I.A.
B.

II.
III.A.

B.

My Self

I.
II.

III.

My Gesin

I.
II.A.

B.
III.

My Wêreld

I.
II.A.

B.
III.
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Dis lekker om deel te wees
van ‘n Voorslaggieklub...

Voorslaggieklub sal jou help om:

KOM BINNE
   as jy van
Avontuur hou

jou lewe vir Jesus te gee
pret te hê deur ’n Christen te wees

‘n Ware Voorslaggie:
is in grade 1-4
woon vergaderings en
aktiwiteite getrou by
onderhou die Voorslaggie-
gelofte en -wet

In Voorslaggieklub sal jy:
toekennings verdien
speletjies speel
maats maak
mense help
op uitstappies gaan

Jy kan ‘n Voorslaggieklub hê:
saam met jou gesin
saam met kinders by jou kerk
saam met kinders by jou skool of in jou buurt

As julle nog nie ‘n klub het nie, vra jou ma of pa of ‘n volwassene by die kerk.

3



Basiese Vereistes

1Verantwoordelikheid

Sê die Voorslaggiegelofte op en aanvaar dit.

het baie lief.
Kind se naam

sal

Kind se naam
help om ‘n vir Hom te wees.

Voorslaggiegelofte

“Omdat Jesus my liefhet, sal ek altyd my bes doen”
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Basiese Vereistes

Versterking

Verdien die Drawwertjie Leessertifikaat.

Lees die boek en kleur dan die prentjie in. 

Genesis 1:1-2:3 of
Openbaring 21:1-
22:5

Boek oor
familie,
vriende of
gevoelens

Bybelverhaal-
boek of ‘n boek
oor Jesus

Boek oor
geskiedenis
of sending

Boek oor gesondheid
of veiligheid

Boek oor die natuur



Voorstelle aan Ouers of Leiers
Die Drawwertjie Leessertifikaat word toegeken aan
kinders wat lees of luister terwyl iemand anders lees:

2.

1. Genesis 1:1-2:3 of Openbaring 21:1-22:5 uit’n
eenvoudige moderne vertaling van die Bybel
’n Bybelverhaalboek of ’n boek oor Jesus

3. ’n Boek oor gesondheid of veiligheid
’n Boek oor gesin, vriende of gevoelens4.

5. ’n Boek oor geskiedenis of sending
6. ’n Boek oor die natuur

Voorsien kinders van verskeie goeie boeke om van
te kies, wat hulle sal help om te verstaan en om die
dinge toe te pas wat hulle hierdie jaar in die
Drawwertjie klaswerk leer.

Maak seker dat die boeke hierdie eienskappe het:

1. Lewensgetrou. Die boeke moet ’n ware prentjie
van die werklikheid voorstel. Dit moenie te
eenvoudig, sentimenteel of opwindend wees nie.
Blywende waarde. ’n Goeie boek help die kind
om te verstaan wie God is, en gee insig in die
mensheid en die dinge van die Skepping sonder
om prekerig of vergesog te wees.

2.

3. Positiewe moraliteit. Onheil en sonde word
sodanig herken en ontvang die verdiende loon.
Die goeie moet as die model en doel vir die
kinders voorgehou word.

4. Genotvol. Die boek moet vir die volwassene ’n plesier
wees om te lees. (Indien nie is dit hoogs onwaarskynlik
dat die kind dit sal, of behoort te geniet.)

5. Ontwikkelingsgepas. ’n Goeie boek sal by die kind
se vlak van leesvaardigheid, gesofistikeerdheid en
belangstelling pas.
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Die
Skepping

Sonde en

hartseer

begin

Jesus gee

vandag vir

my om

Jesus kom

weer

Die

Hemel

Drawwertjie Bybelverhaalkaart
S     T     A     P     V     I     R     S     T     A     P

My God

1Sy Plan om My te Red

A. Maak ’n verhaalkaart of boekie om te wys in watter volgorde die
volgende gebeurtenisse plaasgevind het:

Die Skepping
Sonde en hartseer begin
Jesus gee vandag vir my om
Jesus kom weer
Die Hemel

OF

die Bybelverhale wat jy by die skool of Sabbatskool studeer.

B. Gebruik jou verhaalkaart of boekie om vir iemand te wys hoeveel
Jesus vir jou omgee.
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Voorstelle aan Ouers of Leiers

  Die basiese doel van die Drawwertjie vereistes is om
kinders te leer dat Jesus elkeen van hulle persoonlik
liefhet en vir hulle omgee.
  Die Bybelverhaalkaart verteenwoordig ’n kindergrootte
uiteensetting van die verlossingsplan:

Bybelverhaalkaart

God het ’n plan vir ons wêreld
Sonde het daardie oorspronklike plan opgemors
God sal ’n einde bring aan sonde
Ons kan vir ewig lewe saam met God

  Die vyf Bybelverhaalprentjies kan gekopieer, ingekleur,
gelamineer en gerangskik word in die volgorde van God
se verlossingsplan. Instrukteurs kan die prente teen die
muur hang of ’n boekie maak.

Sommige onderrig-voorstelle vir elke prentjie:

Die Skepping
   Gebruik Bybeldrama T-hemde (Jesus, man en vrou)
om uit te beeld hoe Jesus saam met Adam en Eva in die
tuin wandel. Laat “Jesus” die man en vrou op ’n toer
van Eden neem en praat oor die bome, diere, ens.

Die Eerste Sonde
   Vir kinders wat konkrete-denkers is, kan die konsep
van “sonde” moeilik wees om te verstaan. Maar die
gevolge van sonde is oënskynlik. Om te illustreer hoe
sonde hartseer en dood bring, gaan terug na die “Ooste
van Eden” na die val van Adam en Eva.

   Luister na die geluid van ’n brullende leeu terwyl dit
’n ander dier bekruip vir kos. Voel die punte van dorings
of distels wat na die val gegroei het. Deel skywe uit van
wortel-groente wat die mens nou moes uitgrawe om te
eet. (Genesis 3:17-19)

   Laat die kinders aantrek soos ’n dokter of verpleegster.
Verduidelik dat ons nou hierdie helpers nodig het omdat
sonde siekte en dood gebring het. 

Jesus Gee Vandag vir My Om 
   Maak ’n engel se harp! Het jy geweet dat die harp die
eerste musiekinstrument is wat in die Bybel genoem
word? (Genesis 4:21) Span rye rekkies (verskillende
breedtes) om verskillende groottes koekpanne. En tokkel!
Breë rekkies maak laer klanke; nou rekkies maak hoër
“musiek.”

Jesus Kom Weer
   Gebruik ’n magneet en ’n paar klein metaal voorwerpe
of muntstukke om te wys hoe ons na Jesus toe “getrek” sal
word. “En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal
na My toe trek.” (Johannes 12:32 AFR83)

Die Hemel
   Neem die kinders op ’n denkbeeldige reis deur ’n
tipiese huis.
Gaan deur elke kamer en vra “Sal ons beddens nodig hê
in die hemel?” (ons sal nooit vaak word nie!)... “Sal ons
elektriese ligte en lampe nodig hê in die hemel?” (Jesus
sal ons lig wees!)... “Wat van yskaste?” (Ons sal kos van
die bome af kan eet!)... “En ’n motorkar?” (Ons sal kan
vlieg!), ens. Verseker hulle dat baie van die pragtige dinge
van die natuur in die hemel sal wees - bome, blomme, ens.
Ons sal weer saam met Jesus kan wandel in die pragtige
tuinhuis wat God vir ons gemaak het.
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Die Skepping
God het ’n pragtige nuwe planeet geskep

sodat mense daarop kan woon. Hy het
hulle gevra om dit vir Hom te versorg.
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Die Eerste Sonde
Adam en Eva het gekies om aan God
ongehoorsaam te wees. Sonde kom
in ons wêreld; sonde bring hartseer

en dood.
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Jesus Gee Vandag
vir My Om

Jesus se engele is nou by

Jesus sal my help wanneer ek ookal vir
Hom vra om dit te doen.

(my naam)

(Teken ’n prentjie van jouself)
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Jesus Kom Weer
Binnekort gaan ons Jesus op ’n wolk
sien neerdaal. Hy sal almal wat Hom

liefhet, met Hom saamneem om in
die Hemel te gaan woon.
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Die Hemel
Ons gaan vir ewig by Jesus in die

Hemel woon. Daar sal baie prettige
dinge wees om te doen. Ons sal nooit

weer seerkry of hartseer wees nie.
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My God

Sy Boodskap aan My

15

Verwerf die Bybel I Voorslaggie Toekenning.

Bybel I Toekenning
1. Besit ‘n Bybel.

2. Verduidelik hoe ‘n mens respek vir die Bybel
    toon en hoe om dit te versorg.

Trek ’n streep deur die prentjies wat nie hier hoort nie.

3. Noem die eerste en laaste boeke van die
    Bybel en vertel wie dit geskryf het.
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4. Vertel of rolspeel die volgende verhale:
Die Skepping
Sonde en hartseer begin
Jesus gee vandag vir my om

Jesus kom weer
Die Hemel

5. Vind, lees en bespreek die volgende
    Bybelverse oor Jesus se liefde vir jou:

a. Johannes 3:16

b. Psalm 91:11

c. Johannes 14:3

d. Psalm 23:1

e. Jou eie keuse

Memoriseer en herhaal twee daarvan.

6. Maak maskers uit papierborde
    om ‘n Bybelverhaal of
    gelykenis te illustreer.

OF

Skep ‘n Bybelverhaal in
‘n sandkas of met vilt.



My God
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Sy Krag in My Lewe 3

A. Bestee gereelde stiltetyd met Jesus om met Hom te praat en van
Hom te leer.

Kleur ‘n blokkie in elke keer

as jy ‘n stiltetyd gehou het.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Jou kind het jou voorbeeld en leiding nodig in sy strewe
om goeie godsdienstige gewoontes aan te kweek.

Jy kan help deur:

   Jou eie daaglikse stiltetyd met Jesus te hê;
   sommige van die inspirasies en insigte wat jy tydens

   jou stiltetyd ontvang het, entoesiasties mee te deel;
   daagliks in huisgodsdiens uit te lei;
   jou kind te help om ’n wyse tyd en plek vir stiltetyd
   te kies;
   deel te wees van jou kind se stiltetyd totdat hy bevoeg
   en gretig is om op sy eie aan te gaan.



B. Vra drie mense waaroor hulle bid.
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Kleur dan die prent in van jou wat met Jesus praat. Vind sewe versteekte
engele.



My Self

1Ek is Spesiaal

Maak ’n boekie van verskillende mense wat vir jou omgee.

Dokter Verpleegster

19

Onderwyser Leraar



Voorstelle aan Ouers of Leiers
Bring regte “omgee mense” om met jou Drawwertjieklas
te praat of vra hulle om briefies te skryf wat die kinders
in hul boeke kan plak.

Kinders kan foto’s van hul vriende,
ouers, familie... in hul boekies
plaas.

Mense wat
vir my
omgee

Polisieman Brandweerman

Burgemeester Busbestuurder
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My Self

Ek Kan Wyse
Besluite Neem
Noem ten minste vier verskillende gevoelens. Speel die “Gevoelens”
speletjie.

21

Pas die prentjies bymekaar en noem die gevoelens. Kan jy nog meer
gevoelens noem?



Voorstelle aan Ouers of Leiers
’n Persoon se gevoelens het ’n sterk invloed op sy
besluite en optrede. Om hierdie gevoelens te herken
en dit te benoem, is die eerste stap om dit suksesvol
te hanteer. Gevoelens op sigself is nie goed of sleg nie –
dit is wat ons met ons gevoelens doen wat belangrik is.
Kinders ervaar beide positiewe en negatiewe gevoelens.
Baie woorde kan hierdie gevoelens beskryf.
  Sommige positiewe gevoelens wat die kinders kan
uitdruk, is liefde, trots, selfvertroue, opgewondenheid,
genot, geluk, moedigheid en sekuriteit. Hierdie positiewe
gevoelens kan hanteer word deur dankbaar te wees
daarvoor, dit te geniet en dit met ander te deel.
  Negatiewe gevoelens wat die kinders kan herken, sluit
in woede, skuldgevoel, jaloesie, hartseer, eensaamheid,
verleentheid, vrees, teleurstelling, moedeloosheid, angs,
frustrasie en knorrigheid. Kinders kan deur die volgende
stappe gelei word om hierdie gevoelens te verwerk:

Die Gevoelenspeletjie

2.
1. Vertel vir Jesus hoe jy voel. Vra Hom vir hulp.

Vra jouself:
“Wat voel ek?”
“Waarom voel ek so?”
“Wat gaan ek daaromtrent doen?”
“Is dit ’n goeie ding om te doen?”

3. Doen wat jy besluit het om te doen.

Om jouself of ander mense of dinge seer te maak, is
nie ’n goeie manier om negatiewe gevoelens te hanteer
nie. Dit is ook nie goed om leuens te vertel, van die
probleem weg te hardloop of baie negatiewe gedagtes
oor jouself of andere te dink nie. Negatiewe gevoelens
kan hanteer word deur na ’n oplossing te soek soos:

/  Om eerlik met iemand te praat oor jou negatiewe
      gevoelens
/  Om meer uit te vind oor die probleem en daaraan
      te werk om dit te verander
/  Om vir ’n rukkie alleen te wees
/  Om jou gevoelens op ’n skadelose manier uit te werk,
      soos om te huil, teken of skryf, of ’n bal te skop; of
/  Om vir jouself positiewe, nuttige dinge te vertel.

Daar is natuurlik verskillende gepaste oplossings vir
verskillende situasies, gevoelens en mense.
  Kinders kan op ’n baie jong ouderdom begin om te leer
om hulle gevoelens te herken en met iemand te praat oor
die gevoelens wat hulle het en hoe hulle hierdie gevoelens
kan hanteer. Hulle kan leer om hulle gevoelens op ’n
vriendelike manier te kommunikeer aan volwassenes wat
kan help, asook aan die persoon(e) wat daardie gevoelens
veroorsaak. Vriendelike kommunikasie van gevoelens
behels beide die versigtige keuse van die woorde en om dit
op ’n vriendelike manier oor te dra. ’n Volwassene kan die
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kind help om te besluit hoe om sy/haar gevoelens oor
te dra deur hom/haar te help om gepaste woorde te kies
sowel as ’n gepaste tyd en plek om sodanige gevoelens
te deel.

1. Vorm ’n dinkskrum saam met die kinders en praat
oor verskillende soorte gevoelens. Skryf elkeen
dan op ’n stukkie papier of ’n kaartjie neer.

2. Plaas dan die kaartjies in ’n sak of kartondoos.
3. Verdeel die kinders in groepies van twee of drie en

laat elke groep toe om ’n gevoelenskaartjie te trek.
4. Vra die groep om te wys hoe hulle sal lyk as hulle

daardie gevoel het (liggaamstaal). Elke groep
moet ook van ’n situasie waarin hulle so gevoel
het, vertel of rolspeel.

5. Nadat elke groep hulle gevoel vir die hele groep
gewys het, praat oor maniere waarop die Here ons
kan help met daardie gevoel. (Jy kan die stappe
gebruik wat met negatiewe gevoelens help, soos
voorgestel in die Agtergrondinligting, tesame
met die meegaande plakkaat in die “My Self”
afdeling van die bylaag.)

Ander Metodes
1. Help die kinders om die gewoonte aan te kweek

van herkenning, benoeming en hoe om, indien
moontlik, hul gevoelens positief te verwerk deur:

kinders raak te sien wat ongelukkig lyk
hulle aan te moedig om te praat oor wat
hulle voel en waarom hulle so voel
die gevoelens wat hulle het te aanvaar sonder
om hulle te veroordeel
hulle te help om ’n positiewe manier te kies
om die gevoel te verwerk.

2. ’n Ander tipe gevoelenspeletjie kan gespeel word
deur oor gevoelensreaksies en oplossings vir
sekere situasies, soos om ’n “A” te kry, geterg te
word, ’n verjaardag te vier, met ’n broer of suster
te baklei, of te voel dat jy uitgelaat word, te praat,
te skryf, te rolspeel, of dit te bespreek.

3. Kinders kan dit ook geniet om ’n lys te maak of
te praat oor hulle gelukkigste oomblik, hartseerste
oomblik, ens.

Raaisel

Sleutel
Hartseer

Verward

Kwaad

Gelukkig



My Self

3Ek Kan vir My Liggaam
Sorg
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Verwerf die Gesondheidspesialis Voorslaggie Toekenning

Gesondheidspesialis
Toekenning
1. Memoriseer 1 Korintiërs 6:19, 20.

3. Verduidelik waarom jou liggaam oefening
    nodig het.

Trek ’n streep deur die kos wat jou skade sal aandoen.

2. Knip prentjies uit en maak ’n plakkaat om die
    vier basiese voedselgroepe te wys. Rangskik die
    prentjies in drie gesonde maaltye wat jy kan eet.

4. Skryf vir een week die ure neer wat jy slaap.
    Vertel waarom jy rus nodig het.

Sondag -                ure

Maandag -             ure

Dinsdag -               ure

Woensdag -            ure

Donderdag -          ure

Vrydag -                ure

Saturday -              ure
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6. Verduidelik waarom water belangrik
    is vir jou liggaam.

Noem die aantal glase water wat jy
elke dag behoort te drink.

7. Beskryf en illustreer goeie
    mondhigiëne.

8. Noem drie dinge wat skadelik kan
    wees vir jou gesondheid.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Maak hierdie toekenning prettig deur:

voedselgroep collages te bou of voedsel-
soorte in kartondose te sorteer.
’n oefeningsaktiwiteit saam in die
sonskyn en vars lug te geniet.
’n gesonde waterdrink-kompetisie te hou.

5. Verduidelik waarom jy vars lug en
    sonlig nodig het.



My Gesin

1Ek Het ‘n Gesin

Verf of teken ’n prentjie van iets waarvan jy
van elke lid van jou gesin hou.
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Voorstelle aan Ouers of Leiers
Elke kind het ’n gesin van een of ander aard. Die doel van
hierdie aktiwiteit is om die kind te help om sy gesin te
waardeer. ’n Gesin kan gedefinieer word as ’n groep mense
wat vir mekaar omgee en in ’n huis saamwoon. Gesinne is
gewoonlik verwant. ’n Gesin kan “natuurlik,” stief,
aangenome of pleeg wees. Daar is geen volmaakte gesin nie.

God wil elke gesin help om te wees wat Hy vir hulle
beplan het – ’n plek waar mense saamwerk, deel en me-
kaar ondersteun, selfs wanneer hulle nie saamstem nie.
  Terwyl jy werk, praat oor hoe verskillende gesinne en
gesinslede verskil en dieselfde is, en oor hoe elkeen
spesiaal en waardevol is.
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My Gesin

Gesinne Gee vir
Mekaar Om

A. Ontdek wat die vyfde gebod (Eksodus 20:12) vir jou vertel van
     gesinne.

27

E           jou v                     

en jou m                         ,

dan sal jy l                bly

woon in die land wat die

H                jou G           vir

j           gee.

Eksodus 20:12, AFR83
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B. Rolspeel drie maniere waarop jy jou gesin kan eer.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Een van die vernaamste maniere waarop kinders hul ouers
eer is om hulle te respekteer. Kinders respekteer ouers deur
gesinsreëls te gehoorsaam.
  Gesinne het reëls met betrekking tot:

  Aangesien ouers verantwoordelik is vir die welsyn
van die gesin (versorging, onderrig en aanmoediging),
is hulle verantwoordelik vir die opstel van die reëls.
  Die woorde wat ons spreek en die manier waarop
ons dit sê toon ook respek vir ons ouers. Verskille en
gevoelens mag op ’n redelike wyse uitgespreek word,
maar dan moet die ouers se besluit aanvaar word.
  Om met die daaglikse huistake te help is nog ’n
manier om jou gesin te eer. Kinders kan reeds vanaf
’n baie jong ouderdom help. Om saam te werk is ’n
goeie manier vir gesinne om goeie verhoudinge te bou.

die gebruik van ruimte (soos waar om te eet of speel)
tydskedules (soos hoe laat om tuis te wees na skool)
besittings (soos om te leen of te deel)
werk (soos huistake)
speel (soos waar en wanneer)
gewoontes of gebruike van die gesin (soos maniere
om verskillende dinge te doen)



My Gesin

3My Gesin Help My
om Myself te versorg
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Voltooi een van die vereistes van die Veiligheidspesialis

Voorslaggie Toekenning.

Veiligheidspesialis
Toekenning

Tuis Veiligheidsplan
As iemand ‘n brand ontdek, sal hulle                      .

Ek sal onmiddellik                                                    .

Ek kan                                                  van die bure

se huis af skakel. As my deur warm voel, kan ek

                                             uitgaan. Ek sal reguit

na                                                      toe gaan. Die

brandblusser is                                                       .

1. 
 Kies twee van die volgende

    areas en gee vier veiligheidsreëls vir elk:
    a. Huisveiligheid
    b. Buitelugveiligheid (stad of platteland)
    c. Weerveiligheid
    d. Mense-veiligheid

Bespreek julle tuis brandveiligheidsplan
    met jou ouers.



3. Doen ‘n brandoefening by ten minste een van
    die volgende plekke:
          huis          skool          kerk (indien moontlik)

5. Wees ‘n “Veiligheidspeurder.”
    Wat het jy gevind wat gevaarlik was?

4. Doen die volgende oefeninge wat gepas is
    vir jou area:
    OF
    Bespreek wat jy sal doen in die volgende
    noodgevalle:
          orkaan       tornado       aardbewing
          vloed          vulkaan       donderweer en weerlig

6. Maak ’n veiligheidsplakkaat wat gevaarlike
    situasies aandui en sê of wys wat jy daaroor
    kan doen.

7. Neem deel aan ’n veiligheidspeletjie.

    Dink oor veiligheidsvrae wat jou onderwyser(es) vra.
    Is die antwoord “Ja”, of “Nee”, of “Ek sal vir Mamma
    of Pappa vra?”

30



31

My Wêreld

1Die Wêreld van Vriende

Vertel hoe jy ’n goeie vriend kan wees. Gebruik:

      Handpoppe          Rolspel          Jou keuse

Hi, my naam is
     Wat is jou naam?

Wil jy

saam met my speel?

Ek voel
   wanneer jy jou
    tong uitsteek.

Ek hou van



Voorstelle aan Ouers of Leiers
Ten einde vriende te maak, kan kinders geleer word om: Om kinders te help leer om vriende te behou, moedig

hulle aan om:
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1. Te onthou dat elke persoon spesiaal en
belangrik is.

2. Vriendelik te wees  laat ander weet dat julle vir
hulle omgee.

– 

3. Belang te stel luister na mense. Nooi hulle om
dinge saam met jou te doen.

– 

4. Onafhanklik te wees 
om op jou eie te doen.

– ontdek dinge wat jy van hou

5. Op God te vertrou dat Hy jou sal help om die
regte vriende te ontmoet.

1. Beurte te maak en te deel. (Moenie altyd daarop
aandring om jou eie sin te kry nie).

2. Hulle vriende aan te moedig en te prys wanneer
hulle die kans kry.

3. Nie te kla en te argumenteer nie  sê hoe jy voel
en luister na hoe jou vriend voel.

–

4. Goeie dinge aan hulle vriende te doen. 
5. Gewillig te wees om hul vriend met ander te deel.

Om die beginsels van ’n goeie vriend uit te beeld,
kan die kinders:

hul eie handpoppe maak (van papiersakke,
stokkies en uitgeknipte prente of sokkies)
eenvoudige winkel handpoppe gebruik
klein rolspelle of toneeltjies beplan



My Wêreld

Die Wêreld van Ander
Mense

A. Bespreek die werk wat
    mense vir jou kerk doen.

B. Leer oor een taak deur die
    persoon te help om dit te doen.

    Teken wat jy gedoen het.
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Voorstelle aan Ouers of Leiers
Die take in die plaaslike kerk kan verduidelik word
deur dit in kategorieë te verdeel, soos:

 kerkfamilie wil deel.)

1. Leiers: predikant, ouderlinge, kerkraadslede
2. Opsigters: diakens, tesourier, klerk, sekretaresse.
3. Onderwysers: Sabbatskool-onderwysers.
4. Kerklike Bedieninge: persoonlike bedieninge,

gemeenskapsdienste, AJ/Baanbrekerleier,
Voorslaggieleier, musikante.

Onderwyswenke
Versoek die leraar en/of ’n verteenwoordiger van
elke werkskategorie om ’n kort beskrywing (vyf
minute) van hulle werk te gee en hoekom hulle dit
doen. (Omdat hulle God se liefde met hulle

Die kinders kan aktief leer van hierdie werk
deur verskillende areas in die kerk te besoek.
Hulle kan sien waar die werk gedoen word en die
materiaal wat gebruik word om dit te doen. Dit is
ook ’n geleentheid om eerbied in die kerk te leer
en om te sien hoe lief hulle kerkfamilie hulle het
en hulle waardeer.
Moontlike takies waarmee die kinders kan help, is:

VBS of die jonger Sabbatskoolklassies
Besoek aan onaktiewe lidmate
Oesinsameling en gemeenskapsdiensprojekte
Kerk skoonmaak en mooimaak
Verwelkoming en plekaanwysing
Spesiale musiek
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My Wêreld

3Die Wêreld van
die Natuur

Verwerf ’n Vriend van Diere Voorslaggie Toekenning

Vriend van Diere
Toekenning
1. Versorg ‘n dier of voël vir vier weke.

2. Maak ‘n lys van diere wat in jou buurt woon.

a. Gee vir hom kos en maak
    seker dat hy vars water het.

b. Hou sy hok of rusplek skoon,

OF

Gooi saadjies/broodkrummels uit vir
diere of voëltjies in jou buurt. Hou dit
vir vier weke versigtig dop.

a. Identifiseer die diertjies wat dit eet.

b. Teken of kleur prentjies van hulle in.
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3. Pas tien diere by hulle huise.

4. Maak ‘n dieremasker.

5. Speel ‘n dierespeletjie.
Jy kan ‘n diere-woordraaisel (”charades”),
diere lotto, of enige ander speletjie speel.

6. Maak ‘n opgestopte dier. Beskryf hoe hierdie
    dier versorg sal word indien dit lewendig is,

Verf       2 vorms uit           kram-         gefrommelde
             papier geknip       drukker       papier

OF

Besoek een van die volgende:

a. dieretuin         c. museum           e. voëlpark
b. diereskut        d. plaaswerf         f. dierewinkel

7. Op watter dag van die skeppingsweek het God
    die dier waarvoor jy gesorg het, geskape?
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Ekstra Goed

Nog Toekennings
vir Drawwertjies
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Kunstenaar
1. Beskryf wat ’n kunstenaar doen.
2. Noem die primêre kleure.

 a. Meng hierdie kleure om drie nuwe kleure te maak.
 b. Gebruik hierdie ses kleure om ’n prent te maak.

3. Demonstreer hoe om potlode skerp te maak en
kwasse skoon te maak.
 a. Maak twee potlode skerp.
 b. Maak jou kwas met water skoon.

4. Maak afsonderlike ontwerpe deur ten minste twee van
die volgende te gebruik:
 a. Vingerverf
 b. Gekleurde potlode, vetkryte of bordkryt
  c. Viltmerkers
 d. Pen, potlood of houtskool

5. Leer ’n kunstegniek en demonstreer twee van die
volgende:
 a. Aartappelafdrukke op batik 
 b. Stensil
  c. Papier-maché
 d. Brooddeegkuns of kleimodel
 e. Reliëfkaart of skaalmodel

6. Maak twee van die volgende:
 a. ’n Uitnodiging
 b. ’n Boekmerk
  c. ’n Groetekaartjie
 d. ’n Plakkaat

Blomme
1. Versamel en pers, fotografeer, of teken

tien blomme van verskillende kleure en
hou dit in ’n boek. Noem die verskillende
soorte en vertel waar jy dit gevind het.

2. Vertel wat bye en insekte na blomme toe lok
en wat hulle van die blomme kry.

3. Verduidelik drie maniere waarop blomsaad
versprei word.

4. Vertel hoe jy kan help om ons veldblomme te beskerm.
5. Maak ’n boekmerk en gebruik gedroogde blomblare.

7. Gee ’n bos blomme.vir iemand 

Gids
1. Verduidelik wat ’n gids doen.
2. Vertel waar vier van die volgende is en

wees in staat om aanwysings vanaf jou huis
te gee om dit te bereik:
 a. Poskantoor
 b. Apteek
  c. Telefoonhokkie
 d. Polisiestasie
 e. Kerk
  f. Brandweerstasie
 g. Kruidenierswinkel
 h. Skool

3. Demonstreer hoe om vir aanwysings te vra, en noem
by watter mense dit veilig is om te vra.

4. Organiseer ’n toer vir ’n paar vriende om een van die
volgende te besoek:
 a. Museum
 b. Monument
  c. Interessante plek
 d. Brandweerstasie
 e. Polisiestasie
  f. Hospitaal
 g. Fabriek

6. Jy was ’n gids na verskillende plekke, maar wie is
ons ware Gids volgens die Bybel? (Sien Psalm 48:14)

Identifiseer tien blomme wat in jou area gekweek word.6.

Wys hoe om blomme te rangskik en hou ’n bos
blomme vars vir so lank as moontlik.

8.

Teken ’n eenvoudige kaart van jou omgewing,
insluitend jou huis, of gee vir ’n vriend aanwysings na
jou huis.

5.

Musiekmaker
1. Bespreek riglyne wat Christene moet

volg in hulle keuse van musiek.
2. Noem en identifiseer ses verskillende

musiekinstrumente.
3. Maak ’n plakboek, plakkaat of plakskildery (collage)

oor musiekinstrumente.
4. Noem drie musiekinstrumente wat in die Bybel

genoem word.
5. Demonstreer hoe om ’n musiekinstrument te bespeel.
6. Leer twee liedjies en speel of sing dit

OF
Speel in ’n ritmegroep of maak musiek saam met
familie of vriende.



Woon ’n doopdiens by en bespreek wat dit beteken

i. Gladiolus 

Swemmer I
1. Leer sewe veiligheidsreëls vir

swemmers.
2. Met jou kop onder die water, hou jou

asem vir vyf sekondes op.
3. Demonstreer om behoorlik in water in te spring wat

nie oor jou kop is nie.
4. Speel ’n waterspeletjie saam met jou vriende in vlak

water.
5. Hou aan die rand van die swembad vas en demonstreer

hoe om jou voete behoorlik te skop. Demonstreer jou
vermoë om:
a. Op jou rug te dryf
b. Onderwater te swem

6. Weet waar en wanneer dit moontlik is om te swem
sonder gevaar.

Tuishelper
1. Help met twee van die volgende

werkies:
a. Wasgoed
b. Berei ’n maaltyd voor en bedien dit
 c. Was die motor
d. Koop kruideniersware

2. Vier keer in een week, dek die tafel en help om die
skottelgoed te was.

3. Maak jou bed op en help om jou kamer
skoon te maak vir drie weke.

4. Demonstreer jou vermoë om vier van die voigende
te doen:
a. Stofsuig die mat of slaan die stof uit
b. Stof meubels af
 c. Vee of was die vloer
 d. Sê hoe laat dit is
 e. Werk ’n knoop aan
  f. Tel jou eie goed op en bêre dit

5. Wees vir een week verantwoordelik vir die leegmaak
van die snippermandjies of vullisdrom. Sorteer alle
herwinbare materiale.

6. Bespreek die volgende en leer om:
a. Vensterbanke af te stof
b. Spinnerakke te verwyder
 c. Vensters te was
d. Houtwerk skoon te maak
e. Alle herwinbare materiale te sorteer
 f. Die vloer te vee of te stofsuig

Vriend
van Jesus
1. Vertel vir ’n vriend van Jesus en hoe goed

Hy vir jou is.

2. Nooi ’n vriend uit na ’n byeenkoms by jou kerk.
3. Met behulp van jou raadgewer of ’n ander volwassene,

berei ’n godsdiens of ’n gebed voor wat gedoen moet
word by die Sabbatskool, ’n klubvergadering of die skool.

4. Neem deel aan ’n sendingaktiwiteit (uitreik of
getuig).

5.
6.

7.

Verduidelik wat dit beteken om ’n vriend van
Jesus te wees en noem vyf van Jesus se
vriende wat in die Bybel genoem word.

8. Wees in staat om ’n gebed by die etenstafel
en voor slaaptyd te bid.

Praat mooi met jou gesin en vriende. Bespreek hoe
vriendelikheid en hoflikheid teenoor ander jou ook ’n
vriend van Jesus maak.
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Waarnemer
1. Sien en identifiseer die volgende:

a. Vier verskillende diere
b. Vier verskillende tipes motors
 c. Twee verskillende tipes vliegtuie of bote 
d. Vier verskillende natuurvoorwerpe soos bome,
     blomme, ens.
e. Vier verskillende voëls

2. Neem drie mense in uniform waar en beskryf hulle.
Vertel wat hulle doen en hoekom hulle dit doen.

3. Vind, lees en verduidelik wat die teks in Matteus
28:20 aan ons vertel.

4. Kyk na jou kerk. Skryf of teken ’n prent wat sê wat jy
kan doen om te help om dit skoon te hou.

5. Kyk na jou kamer en teken ’n prent daarvan. Indien jy
’n plakboek het kan jy die prent daarin plak. Maak jou
kamer skoon. Teken ’n tweede prent en vertel hoe jou
kamer anders lyk.

6. Onthou 10 uit 15 items nadat jy twee minute lank
daarna gekyk het.
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