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Hoe om hierdie aktiwiteitsboek te gebruik

ierdie aktiwiteitsboek is ontwerp vir maklike gebruik deur die ouer of
 onderwyser en om die entoesiasme van die Voorslaggie aan te spoor. Hierdie boek 

kan in sy geheel gebruik word of die bladsye kan verwyder word en een op ’n slag voltooi
word. Versamel die voltooide bladsye en bind dit aan die einde van die jaar saam (met ’n
kramdrukker of lint) om vir die kinders as ’n aandenking van hul Voorslaggie jare te dien.
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Dinge wat my sonnig

laat voel.
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I.

II.

My God

I.

A. Maak ‘n verhaalkaart of boekie
wat die volgende uitbeeld:

Jesus se geboorte
Jesus se lewe
Jesus se dood
Jesus se opstanding

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

B. Gebruik jou verhaalkaart of boekie
om vir iemand die vreugde te wys
om deur Jesus gered te wees.

II. Sy Boodskap aan My

Memoriseer en verduidelik
twee Bybeltekste wat sê dat
Jesus ons red.

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 waarom hulle
die Bybel bestudeer.

My Self

I. Ek Is Spesiaal

Maak ‘n buitelyn van jouself.
Versier dit met prente en
woorde wat goeie dinge oor
jouself oordra.

II. Ek Kan Wyse Besluite
Neem

Speel die “Wat-as?” speletjie

III. Ek Kan vir My Liggaam
Sorg

Verwerf die Fiksheidsgenot
Voorslaggie Toekenning.

My Gesin

I. Ek Het ‘n Gesin

Vra lede van jou gesin om
sommige van hulle gunsteling
herinneringe te vertel.

II. Gesinne Gee vir
Mekaar Om

A. Wys hoe Jesus jou kan help
om meningsverskille te
hanteer. Gebruik:

III. My Gesin Help My om
Myself te Versorg

Voltooi een van die vereistes
van die Padveiligheid
Voorslaggie Toekenning.

My Wêreld

I. Die Wêreld van Vriende

Voltooi vereistes #1en #6 van
die Hoflikheid Voorslaggie
Toekenning.

II. Die Wêreld van Ander
Mense

A. Verken jou omgewing. Maak ’n
lys van goeie dinge en dinge
wat jy kan help verbeter.

B. Kies metodes uit jou lys en
bestee tyd om jou omgewing
te verbeter.

III. Die Wêreld van die
Natuur

Verwerf ’n Vriend van die Natuur
Voorslaggie Toekenning.

Instrukteur
Kontrolelys
Basiese Vereistes

I.
II.

My God

I.A.
B.

II.A.

III.A.
B.

My Self

I.
II.

III.

My Gesin

I.
II.

III.

My Wêreld

I.
II.A.

B.
III.
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A.

Matteus 22:37-39
1 Johannes 1:9
Jesaja 1:18
Romeine 6:23
Jou keuse

Noem die twee hoofdele van die
Bybel en die vier evangelies.

B.

Handpoppe
Rolspel
Jou keuse

B.

  Datum BeginNaam Datum Voltooi

itblinker Kontrolelys

Basiese
Vereistes

Verantwoordelikheid

Sê die Voorslaggiewet 
aanvaar dit.

op en

Versterking

Verdien die Uitblinker
Leessertifikaat.

Sy Plan om My te Red
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Kom binne

as jy avontuur

wil hê!
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Dis lekker om deel te wees
van ‘n Voorslaggieklub...

Voorslaggieklub sal jou help om:
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.



for me. Now 

too. 

very much and wants 

1

Sê die Voorslaggiewet op en aanvaar dit.

het baie lief en wil hê dat
Kind se naam

very much and wants gelukkig moet wees. Dit is waarom Hy as ‘n
Kind se naam

gekom het en vir my het. Nou kan
Kind se naam

‘n wees en ander mense help om ook te wees.
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Voorslaggiewet
Wees gehoorsaam

Wees rein

Wees opreg

Wees vriendelik

Wees beleefd

Wees oplettend

Wees behulpsaam

Wees opgewek

Wees bedagsaam

Wees eerbiedig

Basiese Vereistes

Verantwoordelikheid
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Maak ‘n Voorslaggiewet Boekie

1. Knip op die swart lyne
2. Vou op die stippellyne
3. Sit die bladsye bymekaar
4. Kram vas op die stippellyne

1 Wees Gehoorsaam

3 Wees Opreg

5 Wees Beleefd

Wees Eerbiedig 10

Wees Opgewek 8

Wees Oplettend 6

5



     My
Voorslaggie-
        Wet

9 Wees Bedagsaam

7 Wees Behulpsaam

Wees Rein 2

Wees Vriendelik 4

Jesus sal my help om...
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  • 
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Twee (2) hoofstukke
uit Markus

Basiese Vereistes

Versterking

Verdien die Uitblinker Leessertifikaat.

Lees die boek en kleur dan die prentjie in. 

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

2.

1. Twee hoofstukke uit die Evangelie van Markus 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
Uitblinker 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.



Jesus se
Geboorte

Jesus se

Lewe

Jesus se

Dood

Jesus se

Opstanding

A. Maak ‘n verhaalkaart of boekie wat die volgende uitbeeld:

Jesus se geboorte
Jesus se lewe
Jesus se dood
Jesus se opstanding

OF

die Bybelverhale wat jy by die skool of Sabbatskool studeer.

B. Gebruik jou verhaalkaart of boekie om vir iemand die vreugde te wys
om deur Jesus gered te wees.
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Ek het vir                                                                         gewys!
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1Sy Plan om My te Red
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Uitblinker Bybelverhaalkaart



1.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Agtergrond Inligting

     Die Uitblinker-vereiste bou voort op die Drawwertjie
se beklemtoning van Jesus se liefde en sorg vir ons en Sy
plan om ons van die bose te red. Die basiese konsepte wat
in hierdie vereiste beklemtoon word is die aakligheid van
sonde en boosheid en ons behoefte aan Jesus se vergifnis
en hulp om sonde te oorwin.
     Jesus se koms na die aarde is een van die wonderlikste
gebeurtenisse in die geskiedenis van die heelal. Die Seun
van God het as ’n mens gekom en die aaklige gevolge van
sonde gely ten einde die sondaars te red wat Sy wêreld,
deur hulle ongehoorsaamheid aan Hom, vernietig het. Hy
het gekies om as ’n mensekind gebore te word in ’n arm
gesin om vir ons te wys hoe God is en hoe elkeen van ons
lewens kan wees indien ons Hom volg. Hy het uit liefde
teenoor mense opgetree deur hulle te voed en gesond te
maak en deur vir hulle die opwindende nuus te vertel van
Sy wonderlike plan om ons van sonde te red en ons deel
van Sy eie koninkryk te maak.
     Gedurende Sy lewe op aarde het Jesus Sy liefde en
vergifnis op baie maniere gedemonstreer. Hy het vir Maria
Magdalena gehelp om Sy liefde en vergifnis te verstaan en
het haar gehelp om te kies om as ’n goeie en gelukkige
persoon te lewe. Die verlamde man het homself siek ge-
maak deur die slegte dinge wat hy gedoen het, maar Jesus
het vir hom gesê dat sy sondes vergewe is. Jesus het vir
hom die krag gegee om op te staan en ’n goeie lewe te lei.
Jesus het die verhaal van die verlore seun vertel om Sy
volgelinge te leer dat selfs al doen ons baie dwase dinge,
Hy altyd wag, gewillig om ons te vergewe en ons te help
om gelukkiger te lewe.
     Die aakligheid van sonde word getoon deur mense se

gewilligheid om Jesus, die Seun van God, seer en dood te
maak, om hulle eie doelwitte te bereik. Sy dood aan die
kruis het aan Hom die reg gegee om ons te vergewe en vir
ons te wys hoe lief Hy ons regtig het. Toe Hy weer opge-
staan het, het Hy Sy krag oor die dood bewys en die lewe
wat Hy aan almal sal bring wat Hom liefhet, wanneer Hy
weer gaan kom. (Verhale van die klaskamer of Sabbat-
skool Bybelleerplan kan gekies word om hierdie konsepte
te beklemtoon, indien jy dit verkies.)

Die Bybelverhaalkaart kan op drie
verskillende maniere gebruik word:

Sit ’n groot kaart teen ‘n muur vas en voeg elke nuwe
prent by wanneer jy die verhaal vertel. Die kinders
kan na hierdie kaart verwys terwyl hulle aan hulle eie
kaart(e) werk en terwyl hulle van ander verhale uit
die Bybel leer en uit die geskiedenis.
Gee aan die kinders ’n oefen-aktiwiteit deur ’n skoon
kaart en die prente, verhale en etikette, wat op die
volgende bladsye verskaf word, beskikbaar te stel.
Die kinders kan die skoon kaart op die vloer plaas en
dan die prente, verhale en etikette in volgorde op die
kaart plaas.
Kinders kan ook die prente inkleur en die verhale
en etikette gebruik om hulle eie verhaalkaarte of
boekies te maak.

2.

3.

Hersiening
    Hersien die hoofgebeure van die aarde se geskiedenis
soos wat op die Drawwertjie vlak geleer is: Die Skepping,
Sonde en hartseer begin, Jesus gee vandag vir my om,
Jesus kom weer en Die Hemel.
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Jesus se Geboorte
Jesus, God se Seun, het as ‘n baba na
die aarde gekom om mense te help.
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Jesus se Lewe
Jesus het vir mense gewys hoe lief Hy

hulle het. Hy het gewys hoe gelukkig ons
kan wees as ons Hom gehoorsaam.
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Jesus se Dood
Jesus het toegelaat dat bose mense Hom

aan ‘n kruis doodmaak omdat Hy ons
sondes wou wegneem.

13



Jesus se
Opstanding

Jesus het na drie dae weer lewendig geword.
Hy is nou in die Hemel vanwaar Hy oor

ons die waghou.
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My God

A. Memoriseer en verduidelik twee Bybeltekste wat sê dat Jesus
ons red.

Pas die tekste by wat hulle sê.

Matteus 22:37-39 Jesus sal my vergewe en help as
ek jammer is oor my sondes.

I Johannes 1:9 Om God en ander mense lief te
hê is belangrik.

Jesaja 1:18 God wil hê dat ek vir ewig moet
lewe.

Romeine 6:23 Jesus wil my van binne skoonmaak.
inside.

Jou keuse

15

Sy Boodskap aan My



B. Noem die twee hoofdele van die Bybel

en die vier evangelies.

1. M

2. M

3. L

4. J

16
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My God

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 (of gebruik plakkers om jou
blokkies vol te maak).

Dinge om
te doen:

Met Wie?

Wanneer?

Waar?

Maak
 N

ou

Jou Eie

Kaar
t

PRIMÊR

Vir  Jes
us
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Sy Krag in My Lewe



B. Vra drie mense waarom hulle die Bybel bestudeer.

Ek sal vir
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Mense bestudeer die Bybel omdat:

vra.

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.



My Self

1

Maak ‘n buitelyn van jouself. Versier dit met prente en woorde wat goeie
dinge oor jouself oordra.

Jy kan skryf of teken oor dinge waarvan jy hou, dinge waarin jy goed is, dinge wat jy wens
en dinge oor jou familie en vriende.

19

Ek is Spesiaal



Voorstelle aan Ouers of Leiers

Die buitelyne kan op twee maniere gedoen word:/

1. As daar genoeg papier en spasie is, laat elke
kind op ’n groot vel slagterspapier lê terwyl
’n ander kind om sy lyf aftrek met ’n
nie-permanente merkpen.
Buitelyne kan ook gemaak word deur ’n sterk
lig te gebruik om ’n profiel van elke kind op
’n stuk papier, wat aan die muur vasgeplak is,
te projekteer. ’n Ander kind kan met ‘n potlood
om die skaduwee trek.

2.

Laat elke kind dan homself/haarself beskryf deur
middel van sommige van die volgende idees. Dit
kan gesamentlik gedoen word onder leiding van die
onderwyser, of verskeie idees kan op kaartjies geskryf
word waarmee die kinders individueel kan werk.
Tekeninge, uitgeknipte prente of geskrewe woorde en
frases kan gebruik word.

/

1. Kind se naam, die betekenis daarvan, hoe ouers
dit gekies het.
Fisiese Eienskappe
oë/haarkleur
lengte van voet, hand, arm
vingerafdruk, voetafdruk
klere
ouderdom
lengte
gewig
verjaarsdag (vroegste herinnering...)
huisadres
telefoonnommer
hartklop (rustend, aktief)
Voorkeure en Afkeure
kos
kleur
dier
dinge om te doen (alleen, saam met
vriende of gesin)
speletjie of sport
boek
boom of blom
maand of dag
nommer
weer
vakansie
held
Bybelteks
mense
Bybelkarakter
plek
liedjie
onderwerp
dinge om te maak

2.

2.

20

Gevoelens
Ek voel          wanneer
eensaam
bekommerd
dankbaar
gelukkig
kwaad
verleë
hartseer
opgewonde
verstote
bang
belangrik
Spesiale Vermoëns
beste/lekkerste ding wat ek ooit gedoen het
dinge waarmee ek goed is
ek voel goed oor myself omdat...
Idees en Drome
dagdrome
drie wense
wanneer ek groot is gaan ek... wees
ek glo in...
ek hoop eendag...
iets wat ek oor myself wil verander is...
in 5-25 jaar wil ek...

4.

5.

6.

Beklemtoon die belangrikheid van “interne”
eienskappe deur eers slegs fisiese dinge in die
buitelyne te plaas. Vra of die kinders uit daardie
dinge kan vasstel of ’n persoon ’n goeie vriend
of medemens sal wees.     (Sien 1 Samuel 16:7)
Vertoon die buitelyne vir kinders om te bespreek
en geniet. ’n Prent van Christus en ’n opskrif soos
“Jesus Het Ons Spesiaal Gemaak” kan bo dit
geplaas word.
Neem tyd om ooreenkomste en verskille met die
kinders te bespreek om hulle te help om te leer om
mekaar se uniekheid te aanvaar en te waardeer.
Bespreek enige vooroordele of stereotipes wat die
kinders moontlik in die gesig kan staar en help
hulle om dit te hanteer.

/

/

/



My Self

Speel die “Wat-as?” speletjie.

Gebruik woorde of prente om te wys wat jy sal kies.

21

As ek                                                                                                  ,

sal ek...

Ek Kan Wyse
Besluite Neem



Die keuses wat ons daagliks maak word gebaseer op
daardie dinge wat ons as werklik waardevol ag. Hierdie
waardes het ’n sterk invloed op ons gevoelens en
gedagtes. Dit beïnvloed ons besluite, selfs al mag dit
onbewustelik wees. Mense beweer dikwels dat hulle baie
waarde aan iets heg, maar hul optrede wys dat daar ’n
verskil is tussen wat hulle beweer om te waardeer en wat
hulle werklik waardeer. Een voorbeeld sal die ma wees
wat vir haar kind vertel dat eerlikheid ’n prioriteit is,
maar wat ekstra kleingeld hou wat ‘n winkelassistent per
ongeluk aan haar gee. ’n Drastiese voorbeeld van hierdie
probleem word deur die Bybelse Fariseërs gegee. Hulle
het beweer dat hulle God liefhet terwyl hulle Hom
gekruisig het.
     Een van die eerste stappe in wyse besluitneming is
om die dinge waaraan ons waarde heg, te ondersoek.
Wanneer graad drie kinders voor ‘n besluit te staan kom,
kan hulle leer om vir hulself te vra: “Wat is vir my die
belangrikste?” Hierdie aktiwiteit stel kinders in staat om
hul besluitneming te baseer op hulle keuse om hul lewens
aan Jesus te gee.

Wat-as?

Sommige probleme wat die kinders tydens die
“Wat-as” speletjie kan oorweeg sluit in:

/

Wat as jy R50 gehad het; hoe sou jy dit
spandeer?
Wat as jy net een week gehad het om te leef;
wat sou jy doen?
Wat as jy net drie mense in die hele wêreld
kon kies; watter drie sou jy kies as vriende?

Die kinders of leier kan ander probleme voorstel.
Die leier kan vir die kinders ’n storie lees en dan stop
by die punt waar die probleem voorkom om oplossings
te bespreek.

Bespreek een van die bogenoemde probleme met
die kinders en beeld uit hoe hulle ’n wyse besluit
kan maak. Moedig hulle aan om te vra:

/

Wat sê die Bybel hiervan?
Is dit slegs pret vir nou of sal dit my help om
vir ewig gelukkig te leef?
Is dit regtig vir my belangrik?

Laat die kinders in pare of individueel aan die
probleem van hul keuse werk. Wanneer hulle hul
oplossing vir die groep aanbied, moet hulle die
bogenoemde vrae gebruik om te verduidelik hoekom
hulle dink hul oplossing ’n goeie een is. Hou
groepbesprekings vir elke oplossing. Daar is nie
slegs een korrekte antwoord nie.

/

22

Voorstelle aan Ouers of Leiers



My Self
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Fiksheidsgenot
Toekenning

1. Maak ‘n lys van ten minste vier dinge wat
    tot fisieke fiksheid bydra.

5. Doen drie verskillende strekoefeninge.
    Hou elk vir ’n minimum van tien sekondes.

a. Been

b. Rug

c. Arms/skouers

2. Hardloop of draf 800 meter
    OF Hardloop 50 meter in tien sekondes.

3. Doen ‘n hoogspring.
    (Teken die hoogste van vier spronge aan.)

4. Spring of touspring vir drie minute.

3Ek Kan vir My Liggaam
Sorg

Verwerf die Fiksheidsgenot Voorslaggie Toekenning
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6. Neem deel in ‘n hindernisbaan.

7. Demonstreer jou vermoë om die volgende te
    doen:

 a. Tien opsitte

 b. Klim teen ‘n paal, tou, of boom op

  c. Hang met hande en knieë aan ‘n paal

8. Neem saam met jou groep deel in ‘n
    georganiseerde speletjie wat fisiese fiksheid
    vereis, byvoorbeeld balspel, aflosresies,
    paddaspring, ens.



Vra lede van jou gesin om sommige van hulle
gunsteling herinneringe te vertel.

25

Ons Gunsteling Herinneringe

My Gesin

1Ek Het ‘n Gesin



Voorstelle aan Ouers of Leiers
Elke gesin het al ervarings geniet wat ekstra spesiaal was.
Dit kan tye wees wat besonder aangenaam of sinvol was,
of wat hulle gehelp het om naby aan mekaar te voel.
Gesinslede neem dikwels nie in ag watter van hulle
aktiwiteite vir ander gesinslede belangrik mag wees nie.
Baie gesinslede kan ervarings hê wat hulle koester, maar
wat ander lede nie as spesiaal erken nie.
     Wees sensitief vir die kinders wat nie “normale” of
gelukkige gesinne het nie. Beklemtoon dat daar verskillende
soorte gesinne is. Sommige kinders kan kies om

26

plaasvervanger-gesinne te gebruik soos die Voorslaggie-
klub “gesin”, die kerk “gesin” of ‘n ander gesin wat vir
hulle omgee.

Doen hierdie aktiwiteit as ‘n:

1. Gesinsgodsdiens
2. Voorslaggieklub Gesinsaand
3. Individuele projek
4. Bespreking by die etenstafel
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A. Wys hoe Jesus jou kan help om meningsverskille te hanteer. Gebruik:
1. Handpoppe
2. Rolspel
3. Jou keuse

Doen verslag oor wat jy gedoen het:

Wanneer Ek
Ongelukkig Voel

Met Iemand, Sal Ek...

1. Dink oor wat die
probleem is.

2. Privaat met die persoon
daaroor praat. Luister.

3. Saam na oplossings
soek.

4. Vir hulp vra, indien
nodig.

My Gesin

Gesinne Gee vir
Mekaar Om



1.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
     Een van die eerste dinge wat in verband met menings-
verskille verstaan moet word, is dat om te verskil in orde
en normaal is. ’n Meningsverskil dui nie aan dat enigiemand
sleg, verkeerd of dom is nie. Meningsverskille kan baie
positief wees omdat dit mense toelaat om hulle probleme
en gevoelens uit te druk sodat dit opgelos kan word.
     Gebruik hierdie raamwerk om die kinders te help om
te verstaan wat om te doen wanneer hulle ongelukkig
voel met iemand.

     Terwyl elke stap bespreek word, kan die kinders
handpoppe gebruik of rolspel doen om verskillende
maniere te wys hoe hulle daardie stap kan uitvoer. Dit
sal vir die kinders makliker wees om te visualiseer indien
hulle ’n spesifieke situasie gegee word om te hanteer
soos wat hulle deur die stappe gaan; bv. iemand druk
voor jou in by die waterkraan, of jou boetie leen jou
kryte sonder toestemming en breek dit.
     Die kinders se kennis van hierdie stappe sal geen
betekenis hê totdat hulle begin om die stappe self te
oefen nie. Om dit te doen:

Weier om na kinders se stories of klagtes oor
mekaar te luister totdat hulle probeer het om self
die probleem op te los (behalwe in noodsituasies).
As die kind nog nie probeer het om die probleem-
oplossingstappe te volg nie, herinner hom/haar
daaraan om dit te doen en maak seker dat hy/sy
onthou hoe om dit te doen.
Hou toesig oor die kind se pogings om die stappe
te volg, indien nodig. Dikwels kan kinders die
probleem alleen oplos wanneer hulle herinner word,
maar soms (veral in die begin) kan hulle die een of
ander soort toesig nodig hê. Die leier sal dalk die
kind moet vra om te wag vir ’n tyd wanneer hy/sy
saam met hulle kan sit, of hy/sy kan oor die probleem-
oplossingsbespreking toesig hou deur daar naby te
staan en “met een oor” te luister terwyl hy/sy toesig
hou oor die res van die groep.

2.

3.

1. Dink daaroor. Vra jouself: Hoekom voel ek so?
Waaroor gaan die meningsverskil? Waarom tree
die ander persoon so op? Is dit iets wat ek kan
ignoreer of self kan oplos? Doen ek iets wat die
probleem veroorsaak?
Praat privaat daaroor. Luister. Kies ’n goeie tyd
en plek. Sê hoe jy voel en spesifiek hoekom jy
so voel. Luister versigtig na die ander persoon se
gevoelens en probeer om te verstaan waarom
hy/sy so voel. Moet nooit die ander persoon in
die rede val terwyl hy/sy praat nie.
Soek na oplossings. Dink saam aan maniere om
die probleem op te los. Dit kan insluit om te doen
wat jy of die ander persoon wil hê,  ’n kompromie
aan te gaan, aan ander idees te dink of om saam te
stem om te verskil. Kies een oplossing en voer dit uit.
Vra vir hulp indien jy dit nodig het. Vertel jou
probleem vir ’n volwassene wat jy vertrou en vra
hom/haar om julle te help om ’n oplossing te vind.

2.

3.

4.
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10 important road signs. 

Padveiligheid
Toekenning
1. Identifiseer en verduidelik tien
    belangrike padtekens.

29

My Gesin

3My Gesin Help My
om Myself te versorg

Voltooi een van die vereistes van die Padveiligheid
Voorslaggie Toekenning.



2. Sê wanneer en waar dit veilig is om die
    pad oor te steek. 

4. Verduidelik waarom jy ‘n veiligheidsgordel
    moet dra wanneer jy in ‘n motor ry.

3. Gee padveiligheidsreëls vir wanneer jy:
      a. Veilig langs die pad stap
      b. Met jou fiets op die pad ry
       c. Met ‘n perd ry
      d. Saam met ‘n groep stap

5. Luister na ‘n verkeersbeampte of ander
    veiligheidsbeampte wat oor veiligheid
    vir kinders praat.

6. Speel ‘n veiligheidspeletjie.

30
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10 important road signs. 

Voltooi vereistes #1en #6 van die Hoflikheid
Voorslaggie Toekenning.

Hoflikheid Toekenning

1. Verduidelik wat “hoflikheid” beteken.

2. Verduidelik die Goue Reël.

3. Leer en demonstreer goeie tafelmaniere.

4. Demonstreer hoe om die telefoon korrek te
    beantwoord.
    Demonstreer goeie telefoonmaniere deur:
     a. ‘n Telefoonoproep na ‘n volwassene te maak
     b. vriend van jou keuse
         te maak
     OF
      c. Stel ‘n volwassene aan ‘n vriend voor
     d. Stel jou onderwyser aan ‘n ouer voor 

‘n Telefoonoproep na ‘n 

My Wêreld

1Die Wêreld van Vriende



5. Deel ‘n ondervinding:
     a. Toe ‘n volwassene hoflik teenoor jou was
     b. Toe jy hoflik teenoor ‘n ander persoon
         was

6. Wys dade van hoflikheid terwyl jy
     a. Vir iets vra om te drink    d. ‘n Vriend groet
     b. Dankie sê                       e. Deel en beurte neem
      c. Om verskoning vra            (nie getoon)

Vul die ballon in met ‘n hoflike stelling.
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A. Verken jou omgewing. Maak ’n lys van goeie dinge en dinge
    wat jy kan help verbeter.

Goeie Dinge Dinge wat ek kan help verbeter

33

My Wêreld

Die Wêreld van Ander
Mense



B. Kies metodes uit jou lys en bestee tyd om jou omgewing
    te verbeter.

Deel wat jy gedoen het.

Ek

34

Voorstelle aan Ouers of Leiers
     Om kinders vir hierdie aktiwiteit , hersien
Jesus se spesiale reis na ons aarde om ons te help en wys
’n paar van die baie plekke in die Bybel waar Hy ons vra
om ons naaste te help.
     Die kinders se staptoer behoort luilekker en nie langer
as ’n uur te wees nie. Moenie probeer om ’n hele buurt te
dek nie, maar eerder om verteenwoordigende dele te sien.
’n Gedeelte van die toer kan met ‘n motor of bus voltooi
word.
     Kinders se lyste kan die volgende insluit:
gemeenskapsdienste, soos ’n brandweer- of polisiestasie
of kruidenierswinkel; ’n spesiale landmerk, soos ’n park,
rivier, of spesiale gebou; ’n besondere netjiese huis of tuin
(nie duur nie, maar ordelik). Help die kinders om soveel as
moontlik van hierdie dinge op hulle eie te vind sodat hulle
’n gevoel van verkenning en ontdekking kan geniet.

voor te berei      Die kinders kan ’n lys maak van verskeie projekte wat
sal help met die behoeftes wat hulle gesien het. Lei hulle
dan in hulle keuse van ’n aktiwiteit of projek wat hulle 
goed kan doen en ’n gevoel van vervulling kan ervaar
wanneer hulle dit voltooi het. ’n Paar moontlikhede kan
die volgende insluit:

Verfraaiing: Maak ’n pad, park of oop erf skoon;
plant blomme of bome.
Besoek huisgebonde mense: Bied programme aan
vir ouetehuise of kindersale; neem ’n grootouer aan;
doen tuinwerk; was vensters; lees briewe en kaartjies;
maak telefoonoproepe; maak verrassingsmandjies.
Help diegene met behoeftes: Samel klere of kos in;
samel fondse in vir ’n spesiale projek; help graad-eens leer.
Geestelike bystand: Spesiale bidgroepe; help met
VBS, stalletjie by kermis, buurt-Bybelklub; leesstof
verspreiding.
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Vriend van die Natuur
Toekenning
1. Verduidelik:
     a. Hoe om ‘n vriend van die natuur te word
     b. Hoe om ‘n blom te pluk en wanneer dit
         toelaatbaar is
     c. Hoe om bome, neste, ens. te bewaar

2. Maak ‘n lys van drie verskillende bome en
    maak ‘n vryfafdruk van elkeen se bas.

My Wêreld

3Die Wêreld van
die Natuur

Verwerf ’n Vriend van die Natuur Voorslaggie
Toekenning



3. Versamel vier verskillende soorte blare
    en vergelyk hulle.

4. Doen een van die volgende:
    a. Verken (of neem met ‘n vergrootglas
        waar) al die dinge wat jy in ‘n drie
        vierkante meter gebied kan sien.
    b. Verken ‘n erf of park en praat oor wat
        jy sien

Teken wat jy gesien het.
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5. Doen een van die volgende:
     a. Gaan op ‘n natuuruitstappie en versamel
         interessante items.
          i.   Wys of vertel wat jy gevind het.
          ii.  Maak ‘n plakskildery of plakkaat van
               hierdie items.
     b. Besoek een van die volgende en vertel wat
         jy gesien het:
          i.   Dieretuin
          ii.  Park
          iii. Gebied waar wilde diere is

6. Kweek een plant of een bolplant en maak
    sketse daarvan op drie verskillende stadiums
    van sy groei.
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Ekstra Goed

Nog Toekennings
vir Uitblinker

Bome
1. Lees verskeie Bybeltekste

oor blare.
Versamel blare van tien verskillende bome.
 a. Pers en droog dit.
 b. Identifiseer elke blaar.
Vertel hoe bome hulle sade versprei. Versamel of
skets ten minste vyf verskillende sade.
Maak twee verskillende blaarafvrywings.
OF
Maak twee stukke skryfpapier met ’n blaarontwerp.
Ontdek die bome en blare in jou omgewing. Leer iets
spesiaal oor elkeen. Wees in staat om vyf daarvan te
identifiseer.
Plaas jou gedroogde blare in ’n plakboek.
Skryf ’n storie of vertel hoe die bome ons vandag help.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Geveerde
Vriende
1. Vertel hoe God vir voëls sorg.

Maak ’n eenvoudige .
Wees in staat om tien verskillende 
Speel ’n .
Teken en/of kleur prente in van die volgende:
 a. twee water
 b. twee saadvreters
  c. een roof
Wees in staat om vyf .
Maak ’n kersboom of ’n paasmandjie vir .
Hou ’n paar lewendige voëls dop, boots hul bewegings
na en versamel vere waar moontlik. Hou in gedagte
dat om die vere van trek

voëlvoerder of dennebolvoerder
voëls te identifiseer.

voëlspeletjie

voëls

voël
voëlgeluide na te maak

voëls

voëls te hou, onwettig is in
sommige dele van die wêreld.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Handwerk
1. Maak ses van die volgende:

 a. ’n Word-gou-gesond kaartjie
 b. ’n Gedroogde of syblom rangskikking
  c. ’n Brooddeeg of kleifiguur
 d. ’n Skulpprent
 e. ’n Lyn beeldskildery
  f. ’n Bewertjie
 g. ’n Item van papierdeegwerk
 h. ’n Prent met eierdoppe, sade of skulpe gemaak
  i. ’n Omslag vir ’n handtekening- of foto-album
  j. ’n Plakskildery uit ses verskillende materiale
 k. ’n Plakkaat om mense na ’n geleentheid uit te nooi
  l. ’n Artikel van jou eie keuse, netjies gedoen
Gee ten minste twee van die bogenoemde items vir:
 a. ’n Familielid of vriend
 b. ’n Bejaarde persoon in jou kerk of gemeenskap

2.

Kampeerder
1. Ken en verduidelik kamp-

veiligheidsreëls.
Kamp vir ten minste een nag saam met
jou klub of gesin.
Help om ’n tent op te slaan.
OF
Maak ’n eenvoudige skuiling van plaaslike materiaal.
Help om julle kampstoof op te stel of help om ’n
kampvuur te maak vir kookdoeleindes.
Help om ten minste een maaltyd voor te berei terwyl
julle kampeer.
Help om die kampeertoerusting te bêre na julle kamp. 

2.

3.

4.

5.

6.
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Skilpadbesies
1. Leer oor die skilpadbesie. Wat is

die kenmerke van die skilpadbesie?
Beskryf die lewensiklus van die skilpadbesie.
Maak ’n plakkaat.
Is alle skilpadbesies rooi? Verduidelik
Maak twee skilpadbesie troetelrotse. Gee een weg.

2.

3.
4.

Skiër
1. Beskryf hoe om na ski's en stewels

om te sien.
Demonstreer die volgende:
 a. Hoe om jou ski’s te dra
 b. Hoe om dit aan te trek
  c. Hoe om dit vas te maak
Demonstreer hoe om in treë te klim, in skêre en hoe
om ’n skop-omdraai te maak.
Demonstreer hoe om sywaards en oor bulte te ski.
Demonstreer hoe om regs en links te draai en te rem.
Beskryf die verskillende soorte sneeu.
Demonstreer die volgende:
 a. Hoe om ’n kort slalom met ses hekke te doen 
OF
 b. Ry veilig op ‘n beginners hyser en ski op die
       beginners heuwel met beheer en goeie vorm.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Kookgenot
Noem die vier basiese voedselgroepe.
 a. Versamel prente van kossoorte in
       elk van hierdie groepe.
 b. Gebruik jou prente om ’n plakskildery te maak
       om by die klub, skool of kerk uitgestal te word.
Stel ’n volledige aandete spyskaart op.
Help om ’n volledige aandete voor te berei, te bedien
en daarna op te ruim.
Maak ’n baksel koekies van jou keuse.
Demonstreer hoe om ’n vuur buite te maak en gebruik
dit om ’n warm drankie voor te berei,
OF
maak twee verskillende soorte toebroodjies,
OF
berei twee verskillende slaaie voor.
Help om ’n piekniekete voor te berei en versigtig te
pak. Deel hierdie piekniek met familie of vriende.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Lande Pret
Kies ’n land wat jy wil bestudeer.

op ’n
wêreldkaart en identifiseer die kontinent
waarin dit is
Kry of teken ’n kaart en vlag van jou land.
Leer ses feite oor die land, soos dié hieronder
voorgestel:
 a. Teken of kry ’n prent van die inheemse kleredrag.
 b. Leer ’n Sabbat of sekulêre lied.
  c. Luister na die volkslied.
 d. Leer om ’n Sabbat of sekulêre speletjie te speel.
 e. Noem die hoof godsdiens.
  f. Versamel ’n seël, poskaart of muntstuk.
 g. Lees of luister na ’n legende, mite of storie.
Maak ’n eenvoudige kunsvlyt of kos van die land.
Lees in die Bybel hoe tale ontstaan het by die toring
van Babel (Genesis 11:1-9).

Vind die ligging van die land 
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Plak Reg
Oefen om die gom op afvalpapier
te beheer. 
Leer hoe om die gom te beheer deur
verskillende metodes van aanwending te beoefen.
Die kind kan ’n ster, blinker of ander items op die lyn
plak wat hulle dink hulle die meeste geleer het hoe om
gom te beheer en vertel hoekom.
Lees en bespreek Spreuke 18:24. 
Gebruik gom op die regte manier om ’n kunsvlyt of
prent te maak.
Smeer gom egalig in ’n klein sirkel op die agterkant
van jou hand. Wag vir dit om droog te word. Kan jy
die gom in een stuk van jou hand aftrek?
Wanneer jy klaar die gom gebruik het, moet jy altyd
die opening van die houer skoonmaak en die proppie
terugplaas.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.



Walvis
1. Kies een walvis om te bestudeer.

Is ’n walvis ’n soogdier of ’n vis?
Wat is die grootte van die walvis wanneer dit volgroei is?
Teken ’n volgrootte walvis in ’n parkeerterrein met
sypaadjiekryt.
Leer vyf feite oor jou walvis soos dié hieronder
voorgestel:
 a. Wat dit eet
 b. Waar dit woon of migreer
  c. Hoe dit met ander walvisse interaksie het
 d. Hoe lank dit lewe
 e. Hoeveel babas dit het en hoe hulle gebore word
  f. Luister na walvis geluide
Vorm jou walvis in klam sand of klei.
Lees of luister na die verhaal van Jona en voer die
verhaal op.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
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Selfs meer Voorslaggie
Toekennings
Die Uitblinker kan teruggaan en onverwerfde Graad 1/
Drawwertjie toekennings voltooi. Hierdie sluit in:

Blomme
Bybel I
Gesondheidspesialis
Gids
Kunstenaar
Musiekmaker
Skoenlapper
Swemmer I
Tuishelper
Veiligheidspesialis
Visse
Vriend van Diere
Vriend van Jesus
Waarnemer

Die Uitblinker moet nie aangemoedig word om Graad 3/
Bouer of Graad 4/Helper toekennings te doen nie.

Tuinier
Beskryf wat ’n tuinier doen.
Noem drie verskillende tipes tuine
en vertel wat in elkeen groei.
Vind ten minste twee plekke in die Bybel waar ’n
tuin genoem word.
Noem ten minste drie stukke gereedskap wat jy vir
tuinmaak benodig.
Demonstreer hoe om tuingereedskap reg te gebruik
en hoe om dit te versorg nadat dit gebruik is.
Doen een van die volgende:
 a. Versorg ’n klein stukkie grond - saai, uitplant,
      plant en kweek van blomme of groente.
 b. Plant en versorg drie verskillende plante in ’n
      vensterbankpot, blombak, melkkarton of blik.
  c. Maak ’n terrarium en versorg dit.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Versamelaar
1. Beskryf wat ’n versamelaar doen.

Noem vyf gewilde dinge wat mense
versamel.
Maak twee verskillende persoonlike versamelings
met ten minste 20 items in elk.
 a. Voorwerpe soos seëls, poskaarte, munte, ens.
 b. Natuurvoorwerpe soos blare, rotse, vere,
      skulpe, ens
OF
 a. Maak een persoonlike versameling van voorwerpe; en
 b. Versamel natuuritems as ’n groep of klas.
Hou ’n versamelaaruitstalling en vertoon jou
persoonlike versamelings netjies gerangskik met al
die voorwerpe goed geïdentifiseer.
Wys en verduidelik iets wat jy geleer het oor een van
jou versamelings.

2.

3.

4.

5.
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