
Aktiwiteits
Boek

Kind se naam

Hierdie boek behoort aan

Helpende Hand



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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naam

Helpende Hand

Aktiwiteits
Boek

God se

Dinge wat ek graag met my 
hande doen:

My ma:

Boetie of su
ssie

:

M
y v

rie
nd

e:

M
y pa:

Boetie of su
ssie

:

My naam en adres:

My ouderdom:

My graad:

My sk
ool:

My onderwyse
r:

My toekomstige avonture:

Geleenthede 
waar ek al God se 

helpende hand was:

van
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Naam Datum VoltooiDatum Begin

Helper Kontrolelys
Basiese
Vereistes

Verantwoordelikheid

Sê die Voorslaggie Gelofte en 
-wet op.

Verduidelik die Wet.

Versterking

Verwerf die Helpende Hand
Leessertifikaat

A.

I.

B.

II.

My God

A. Maak ‘n verhaalkaart of boekie
wat die volgorde wys waarin die 
volgende stories plaasvind:

Sy Plan om My te Red

Ÿ Noag
Ÿ Abraham
Ÿ Moses
Ÿ Dawid
Ÿ Daniël

OF Bybelverhale wat jy in jou 
klas of Sabbatskool bestudeer.

B. Gebruik jou verhaalkaart of boekie
om vir iemand te wys hoe om vir
Jesus te lewe.

II. Sy Boodskap aan My

Verwerf die Bybel II Voorslaggie Toekenning.

III. Sy Krag in My Lewe

A. Bring gereeld stille oomblikke met Jesus
deur om met Hom te gesels en van Hom 
te leer.

B. Met behulp van ‘n volwassene, kies een
area in jou lewe wat Jesus belowe het om
jou te help verbeter.  Met Sy hulp,
bid, beplan en werk om daardie
doel te bereik.

My Self
I. Ek Is Uniek

Stel ‘n lysie op van ‘n paar
belangstellings en vaardighede
wat God aan jou gegee het.

A.

Ek Kan Wyse Besluite
Neem

Leer die stappe in verband
met goeie besluitneming.

B. Gebruik dit om twee 
probleme in die werklike
lewe op te los.

A.

B.

II.

III. Ek Kan vir My Liggaam
Sorg

Verwerf die Higiëne 
Voorslaggie Toekenning.

My Gesin
I. Ek Het ‘n Gesin

Maak ‘n gesin-vlag of
banier OF versamel
stories of foto’s oor jou
familiegeskiedenis.

II. Gesinne Gee vir
Mekaar Om

Help met die beplanning van ‘n 
familiegodsdiens-oefening, 
gesinsaand of familie uitstappie.

Verwerf ‘n Voorslaggie
Toekenning wat jy nog nie tevore 
verwerf het nie, in een van die 
volgende areas:
*  Finansies
*  Veiligheid
*  Binnenshuise Vaardighede
*  Buitelug Vaardighede

My Wêreld

I. Die Wêreld van Vriende

Verwerf die Voorslaggie 
Toekenning vir ‘n Vriend wat 
Omgee.

II. Die Wêreld van Ander 
Mense
Kies ‘n wêreldkultuur om te
bestudeer.  Vind ‘n manier om
die liefde van Jesus te deel 
met daardie kultuur.

Verwerf die 
Omgewingsbewustheid 
Voorslaggie Toekenning.

III.

Die Wêreld van die Natuur

Basiese Vereistes

II.

My God

I.

B.

II.

III.

B.

B.

B.

My Self

I.

II.

III.

My Gesin

II.
III.

My Wêreld

I.

B.

I.

I.

III. My Gesin Help My om
Myself te Versorg
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Kontrolelys
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A.

A.

A.

A.

A.

II.
III.

I.
Deel jou talente met ander deur
een van die volgende te gebruik:
*Talentvertoning
*Wys en vertel
*Verwerf ‘n Voorslaggie Toekenning 



Aktiwiteits
Boek

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

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

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.

Jy kan ‘n Voorslaggieklub hê:

‘n Ware Voorslaggie:
is in grade 1-4

onderhou die Voorslaggie-
gelofte en -wet

woon vergaderings en
aktiwiteite getrou by

BLY BUITE

tensy jy op soek
is na avontuur!
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Basiese Vereistes

Verantwoordelikheid

Voorslaggie WetVoorslaggie
Gelofte

“Omdat Jesus my liefhet, 
kan ek altyd my bes doen.”

Jesus kan my hiermee help:

Wees gehoorsaam

Wees rein

Wees opreg

Wees vriendelik

Wees beleefd

Wees oplettend

Wees behulpsaam

Wees opgewek

Wees bedagsaam

Wees eerbiedig

A. Sê die Voorslaggie Gelofte en -Wet op.

B. Verduidelik die Voorslaggie Gelofte.

Ek het die Voorslaggie Gelofte aan ___________________ verduidelik.

_________________________ is iemand wat spesiaal gevorm en geskape is deur 

die Skepper van die Heelal en wat Hy as vriend wil hê.  Ons Redder en Koning wil

elke dag met my wandel en vir my wys hoe om gelukkig te wees.  Hy het vir my

gesterwe sodat ek my sonde kan agterlaat en vir ewig lewe.  Nou wys Hy my hoe

om ‘n gelukkige persoon te wees soos Hy is, deur goed na myself om te sien en

‘n helpende hand na die mense rondom my uit te steek. Hy plaas liefde in my hart

vir al die mense wat Hy geskape het.  Hy help my om graag die volgende te 

onderhou:

Kind se naam

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Elke Helpende Hand mag een persoon kies soos ‘n 
leier, familielid, jonger Voorslaggie, of ‘n vriend om
die Gelofte aan te verduidelik.

In die verduideliking van die Gelofte mag die Helpende 
Hand: in sy eie woorde die betekenis oordra; voorbeelde 
gee van wanneer om dit te gebruik of hoe om dit te hou.
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Kleur die volgende Voorslaggie Wet illustrasies in en gebruik dit om ‘n 

plakkaat te maak.  Verduidelik in ‘n bykomende sinnetjie wat elkeen beteken.

Jesus  kan my help ... Om opreg te wees

Om gehoorsaam te wees Om vriendelik te wees

Om rein te wees Om beleefd te wees
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Om oplettend te wees Om bedagsaam te wees

Om behulpsaam te wees Om eerbiedig te wees

Om opgewek te wees
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Basiese Vereistes

Versterking

Verdien die Helpende Hand Leessertifikaat.

Lees die boek, skryf die boek se naam onder die prentjie en kleur dan die 

prentjie in.  Kleur een sterretjie as die boek lekker was, of vier sterretjies

as die boek super was.

I Samuel 1-3 Boek oor 

familie,

vriende of 

gevoelens

Bybelverhaal

of ‘n boek oor 

Jesus

Boek oor geskiedenis

of oor sending

Boek oor gesondheid

of veiligheid
Boek oor die natuur
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Voorstelle aan Ouers of Leiers
Die Helpende Hand Leessertifikaat word toegeken 
aan kinders wat die boeke lees of daarna luister:

2.

1. I Sam. 1-3, uit ’n eenvoudige moderne 
 vertaling van die Bybel;
’n Boek oor gesondheid of veiligheid;

3. ’n Boek oor familie, vriende of gevoelens;
’n Boek oor die natuur;4.

5. ’n Boek oor geskiedenis of sending;
6. ’n Bybelverhaal of ’n boek oor Jesus.

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 Helpende
Hand klas gaan leer.

Maak seker dat die boeke hierdie eienskappe het:

1. Lewensgetrouheid. Die boeke moet ’n ware prentjie 
van die werklikheid voorstel. Dit moenie 
oorvereenvoudig, sentimenteel of sensasioneel 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 voorskriftelik te klink.

2.

3. Positiewe moraliteit. Die sonde en die kwaad word
as sodanig erken en veroordeel.  Die goeie behoort
voorgehou te word as die mikpunt vir die kinders.

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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A. Maak ‘n verhaalkaart of boekie wat die volgorde wys waarin die 
volgende stories plaasvind:

Noag
Abraham
Moses
Dawid

OF

die Bybelverhale wat jy by die skool of Sabbatskool studeer.

My God

1Sy Plan om My te Red

Daniël

B. Gebruik jou verhaalkaart of boekie om vir iemand te toon hoe ‘n 
mens sy lewe aan Jesus wy.

Ek het vir                                                                         gewys!
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1.

1.

2.

3.

4.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Agtergrond Inligting

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, asook 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. 

2.

3.
Ek wil graag gehoorsaam aan God wees en die   
sonde vermy.  Ek erken dat die sonde vernietigend 
is en is jammer vir die rol daarvan in my lewe.

Voorslaggies het begin in Drawwertjie met ‘n besef van 
die liefde en beskerming van God.  Algaande het hulle 
geleer dat daar sonde in die wêreld en in hul eie lewens 
is.  Hulle leer om van die sonde gered te word deur 
vergifnis, en krag van God te ontvang deur Christus 
Jesus.

Die doel van die Helpende Hand vereistes is om aan die 
kinders die eerste stappe van verlossing voor te hou-, 
en hulle aan te moedig om te volhard in die Christelike 
lewe selfs al is dit soms moeilik.

Die volgende basiese konsepte word gevind in elk van 
die stories en verse:

Ek kan my lewe aan Jesus gee, en Hy sal aan my 
‘n nuwe, skoon hart gee.  Wanneer ek my lewe 
aan Hom wy, maak Hy my deel van Sy verloste 
familie en help Hy my om Hom te gehoorsaam.

Ek doen my bes om vir Hom te lewe, en Hy is 
altyd daar om my te vergewe en my te help
wanneer ek Hom vra.  Ek is lief vir Hom omdat
Hy my die ewige lewe aangebied het.  Ek wil 
graag hê Hy moet my voortdurend vergewe en
help.

Ek word die persoon wat Hy wil hê ek moet wees.
Ek sal aanhou om Jesus toe te laat om my te help
om soos my Vader te word.  Hy belowe dat dit so
sal wees as ek Hom gehoorsaam en op Hom 
vertrou.

Gebruik die storiekaart tydens die eerste 
aanbieding om ‘n oorsig te gee van die stryd 
tussen goed en kwaad, en wys hoe die Helpende
Hand stories by daardie stryd inpas.

Hersien die dele van die geskiedenis wat vooraf 
gedek is:  die skepping en die sondeval; Jesus se lewe 
en dood; die Christelike kerk; Jesus se tweede koms,
en die hemel.

1.

2. Kleur die Helpende Hand prente in en voeg hulle by 
die verhaalkaart terwyl jy kortliks beskryf hoe hulle 
inpas in God se Verlossingsplan.
Bespreek kortliks die stories en prente op hierdie vlak.
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Kinders kan ook die prente inkleur en die verhale
en etikette gebruik om hulle eie verhaalkaarte of
boekies te maak.



Water Reinig
die Aarde

Die mense het so ongehoorsaam geword
dat hulle alles vernietig het.  God het besluit
om alle sonde en kwaad weg te was en die 
mense nog ‘n kans te gee, deur Noag te vra 
om ‘n spesiale ark vir hulle te bou.
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God Roep
‘n Volk

God het besluit om ‘n spesiale groep mense
te kies om die wêreld aangaande Hom te leer.
Hy het Abraham en Sara geroep na ‘n nuwe
land om hulle die ‘vader’ en ‘moeder’ van
Sy nuwe volk te maak.
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‘n Beloofde Land 
vir God se Volk

God het Sy mense van slawerny gered net
soos Hy hulle belowe het.  Hy het hulle na
‘n mooi ‘beloofde land’ gebring.  Hy het
hulle ingelig hoe om te lewe sodat hulle
gesond en gelukkig kon wees.
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God Werk met
Sy Volk

Die volk van God, Israel, was nie altyd
gehoorsaam nie, maar Hy het voortgegaan
om hulle te help wat wou luister.  Dawid,
die “skaapwagter koning” was lief
daarvoor om van God se genade en 
geregtigheid te vertel.
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God se Volk
is Ongehoorsaam
Die volk van God het voortgegaan om te
weier om Hom te gehoorsaam.  Hy het
gehoop dat hulle  hul foute sou besef.  
Sommige het gehoor gegee aan God
en na Israel terug gekeer, maar nooit het
hulle geword wat God wou hê nie.
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My God

Sy Boodskap aan My

Verwerf die Bybel II Voorslaggie Toekenning

BYBEL II

Génesis
Exodus
Levítikus
Númeri
Deuteronómium
Josua
Rigters
Rut
I Samuel
II Samuel
I Konings
II Konings
I Kronieke
II Kronieke
Esra 
Nehemia
Ester
Job
Psalms
Spreuke

1.  Verwerf die Bybel I Voorslaggie Toekenning  

2.  Sê die boeke van die Ou Testament in volgorde op

Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliedere
Eségiël 
Daniël
Hoséa
Joël
Amos
Obádja
Jona
Miga
Nahum
Hábakuk
Sefánja
Haggai
Sagaría
Maleági

DIE
BYBEL
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3.  Vertel of beeld die volgende Bybelverhale uit:
a.  Noag
b.  Abraham
c.  Moses
d.  Dawid
e.  Daniël

4.  Vind, memoriseer en verduidelik drie Bybelverse
     wat handel oor om te lewe vir Jesus.

OF
Die Bybelverhale wat jy by jou skool of Sabbatskool 
bestudeer.

a.  Exodus 20:11-17
b.  Filippense 2:13
c.  Judas 24
d.  Filippense 2:15
e.  I Johannes 2:1,2
f.   Jou keuse

5.  Speel speletjies, op papier of aktief om die 
     Bybelverhale te geniet en te onthou.

18



My God

3Sy Krag in My Lewe

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

Ek sal gewyde oomblikke met Jesus deurbring op:

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Sabbat

Kleur die vierkante in of omkring wat jou keuses aandui

Ek sal stiltetyd met Jesus deurbring:

Ek spandeer my stiltetyd met Jesus:

Wanneer ek opstaan

Op my bed In die Buitelug By my Lessenaar In ‘n Stoel Op ‘n Bank

Na ontbyt Na aandete As ek bed toe gaan

Wat om eerste te doen:

Lees jou Bybel
Studeer jou Sabbatskoolles
Lees ‘n boek oor God
Skryf ‘n teksvers op ‘n kaart en hou dit saam met 
  jou heeldag’

Vervolgens:
Sing ‘n lied
Memoriseer ‘n vers
Hou ‘n dagboek of maak n plakboek
Maak ‘n gebedslys of ‘n dankie lys
Teken ‘n prent
Skryf ‘n lied, ‘n gedig of n brief aan God
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Kleur ‘n blokkie in elke keer as jy stilte tyd het.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
U kind het u voorbeeld nodig soos hy goeie toewydingsgewoontes aanleer.  U kan help deur:

*  U eie stille oomblikke daagliks met Jesus deur te bring;
*  Sommige van die inspirasies en insigte wat u in u eie stille oomblikke ontvang het met hulle te deel;
*  Daagliks in gesinsgodsdiens uit te lei;
*  U kind te help om ‘n verstandige tyd en plek te kies vir hulle stille oomblikke;
*  Deel te wees van u kind se stille oomblikk totdat hulle self in staat is om self voort te gaan.

BEGIN

Begin altyd 
met gebed

Vertel 

Jesus hoe 

jy vandag 
voel

Gee 

jouself ‘n 

spesiale 

toekenning

Vertel 

Jesus 

hoekom jy 

van Hom 

hou.
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Vra Jesus wat Hy wil hê jy vandag moet doen

Sing ‘n 

loflied vir 

Jesus

Vertel Jesus wat was 
lekker

was van jou 
dag

Praat met 

Jesus oor 

‘n 

probleem.

Maak ‘n plakkaat oor 
wat Jesus vir jou gedoen het

Vertel 

iemand hoe 

lekker 

stiltetyd is.

Bid vir 

‘n 

maatjie
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B. Met hulp van ‘n volwassene, kies een area in jou lewe wat 
    Jesus beloof het om jou te help verbeter.  Met Sy hulp,
    bid, beplan en werk saam om jou doel te bereik.

1. Bid dat God jou sal help om ‘n goeie keuse te maak.

2. Noem een area in jou lewe wat jy weet God jou sal help verbeter.  Sê presies 
watter verandering jy sal wil maak.

3. Gebruik ‘n konkordansie om te bepaal wat die Bybel hieromtrent sê.  Skryf
‘n teks neer wat beloof dat God jou sal help.

4. Noem die stappe wat jou sal help om hierdie verandering te kan maak.

5. Memoriseer die beloftes wat jy neergeskryf het.
*  Vra God elke oggend dat Hy jou ‘n nuwe hart sal gee en jou help om te wil 
   doen wat reg is.
*  Wanneer jy versoek word, herhaal jou belofte, en besluit dan om aan iets 
   anders te dink of iets anders te doen.

6. Wees geduldig.  Om ‘n gewoonte te verander is harde werk.  As jy ‘n 
fout begaan:
 

*  Vra God om jou te vergewe.
*  Dink aan wat jy die volgende keer anders sal doen.
*  Sê dankie aan God vir al die tye wat Hy gehelp het dat jy reg optree.

7. Ontmoet met jou volwasse leier ten minste een maal per week.  Bid en gesels
oor hoe dit gaan.

Werk saam vir drie of vier weke totdat jy jou doel bereik het.  Vier dit en dank 
God vir Sy getrouheid.

8.

                                                                Bereik gereeld sy/ haar doel.

Handtekening van Helpende Hand:

Handtekening van volwassene: 21



Voorstelle aan Ouers of Leiers
U of ander volwassenes kan die Helpende Hand tot groot aanmoediging wees soos hy/sy leer om saam met God te 
werk en soos God word.

*  Help hom/haar om versigtig ‘n doel te kies wat verdienstelik en bereikbaar is.
*  Gee BAIE aanmoediging vir klein verbeteringe.
*  Oorweeg om ‘n soortgelyke projek op jou eie aan te pak sodat jy kan meeleef met die kind se ondervinding.

‘n Ouer, onderwyser, leraar, Sabbatskoolonderwyser of volwasse Christen-vriend kan as volwasse Helpende Hand dien.
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My Self

1

A.  Skryf neer ‘n paar spesiale vermoëns wat God aan jou gegee het.
Jy mag goed wees in dinge soos:

#  Wiskunde of lees - wat baie denke vereis.
#  Sokker of dinge regmaak - gebruik van jou hande of liggaam.
#  Mense help of vriende maak - verhouding met ander mense.

Ek is Spesiaal
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B.  Deel jou talente deur van die volgende gebruik te maak:

#  Talent vertoning. 
#  Wys en vertel.
#  Verwerf ‘n Voorslaggie Toekenning.

Teken ‘n prentjie van wat jy gedoen het.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Agtergrond Inligting

Ons samelewing hou dikwels aan kinders voor dat hulle nie werklik talentvol is nie tensy hulle goed presteer in die 
skool, op sportgebied of die kunste.  Dit is misleidend, want daar is baie gebiede waarop die kinders mag uitblink.  Elk 
is ‘n gawe van God en dit is gegee vir ‘n bepaalde doel.

Kinders mag die volgende hê

1.  Fisiese talente:  Atletiese of werkvermoë (krag, koördinasie, spoed of ratsheid); met die            
     hande werk. 
2.  Intellektuele talente:  innemende geaardheid; geheue of begrip, skryf, beplanning en organisasie vermoëns,    
     besluitneming.
3.  Interpersoonlike talente:  praatvermoëns, sensitiwiteite, humor, leierskap, vriende maak.
4.  Kunstig/skeppende talente:  kuns, musiek, poësie.
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My Self

Ek Kan Wyse
Besluite Neem

A.  Leer die stappe in goeie besluitneming.

Die Stappe van Goeie Besluitneming

1.  Wat is die probleem?
2.  Wat is verskeie moontlike oplossings? Wat kan die gevolge 
     wees van elke oplossing vir myself en vir 
     ander mense?
3.  Kies die beste oplossing en voer dit uit.
4.  Hersien dit.  Hoe het dit gewerk?  Wat sal jy 
     volgende keer anders doen?

Gesels met Jesus oor elke stap
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B.  Gebruik die stappe om twee werklike probleme op te los 

2.

Die probleem

Die oplossing

Gevolg

Moontlike oplossing

Gevolg

Moontlike oplossing

Gevolg

Beste oplossing

Volgende keer sal ek:
Werk daaraan

3.

4.

1.
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Die probleem

Die oplossing

Gevolg

Moontlike oplossing

Gevolg

Moontlike oplossing

Gevolg

Beste oplossing

Volgende keer sal ek:

Werk daaraan

3.

4.

1.



My Self

3Ek Kan vir My Liggaam
Sorg

Verwerf die  Voorslaggie ToekenningHigiëne

Higiëne
  
Toekenning

3.

2.

4.

Vind en bespreek Psalm 119:11; Spreuke 25:22; 
Psalm 19:14

Leer oor persoonlike   higiëne 

Persoonlike  higiëne is belangrik want: 

Noem drie belangrike geleenthede waar jy 
jou hande moet was:

Beoefen die behoorlike borsel van jou tande:

borsel 
op en af

gebruik
osborsel 
op en af

al jou tande
vir twee minute

1.
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6. Bespreek gereelde gewoontes, en hoe om 
jou hare skoon te hou

Ek sal bad
Ek sal

6. Hoeveel glase water ‘n dag behoort jy 
te drink?

7. Is dit belangrik om jou klere skoon te hou?

8. Neem deel aan ‘n erkende ksheidtoets.

5. Bespreek gereelde gewoontes, en hoe om 
jou hare skoon te hou

Ek sal bad
Ek sal

6. Hoeveel glase water ‘n dag behoort jy 
te drink?

7. Is dit belangrik om jou klere skoon te hou?

8. Neem deel aan ‘n erkende ksheidtoets.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Maak die toekenning lekker deur:

*  Plakkate oor voedselsoorte te maak en dit dan volgens 
    elke voedselgroep in bokse uit te sorteer.
*  Geniet ‘n oeffen sessie saam in die son en vars lug.
*  Hou ‘n gesonde water-drink kompetisie.

Inligting en instruksies vir die fiksheidstoets is beskikbaar
by jou Baanbrekers en Voorslaggies Departement.

ITEM TOETS 1 TOETS 2

Datum

1.6km Draf

Maag oefeninge

Strekoefeninge

28



My Gesin

1Ek Het ‘n Gesin

Maak ‘n gesin-vlag of banier OF versamel stories of foto’s van jou
familie se geskiedenis.

Skryf jou planne hier neer:
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Teken jou vlag of banier hier.

Voorstelle aan Ouers of Leiers
Agtergrond Inligting

‘n Vlag of banier kan bestaan uit kleure, simbole of woorde wat die volgende aantoon:

*  Land van herkoms.
*  Beroepe
*  Stokperdjies
*  Geliefde aktiwiteite en belangstellings.
*  Familie-leuses of gesegdes.
*  Familie-tradisies
*  Spesiale prestasies.

Vra ouers, grootouers of familielede uit oor gelukkige, treurige of 
snaakse herinneringe, of herinneringe van skool, huis, werk en speletjies.  
Gebruik ‘n notaboek of opnametoestel om te onthou wat jy hoor.
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My Gesin

Gesinne Gee vir
Mekaar Om

Help om ‘n spesiale familiegodsdiens-oefening, familie-
uitstappie of gesinsaand te beplan.  

Gebruik die volgende aksieprentjies om te toon wat jy gedoen het.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Voorstelle aan Ouers of Leiers
Maak ‘n lys van verskeie aktiwiteitsidees voordat gekies word wat hulle graag wil doen:

*  Godsdiensoefening kan ‘n skets of gunsteling Bybelspeletjie insluit.

*  Gesinsaande aktiwiteite kan ook dinge insluit soos ‘n spesiale ete of ‘n sitkamerpiekniek.

*  Gesinsuitstapies kan wees na die dieretuin, park of ‘n spesiale vriend se huis

7. 8.

9. 10.

11. 12.
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My Gesin

My Familie Help My
Om Vir Myself Te Sorg

Verwerf ‘n Voorslaggie Toekenning wat nog nie tevore verwerf
is nie, in een van die volgende areas:

Finansies

Veiligheid

Binnenshuise 
Bekwaamhede

Buitelug Bekwaamhede

Wyse Rentmeester

Veiligheid-
spesialis

Kookplesier

Helper in die 
Huis

Naaldwerk-
plesier

Timmerwerk

Gids

Swemmer I of II

Kampeerder

Padveiligheid

Eerste Helper

Troebadoer

3
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My Wêreld

1Die Wêreld van Vriende

Verwerf ‘die Besorgde Vriend Voorslaggie Toekenning.

Besorgde Vriend
Toekenning

1.  Verduidelik hoe jy ‘n Besorgde Vriend kan wees.

Vind, lees en memoriseer I Petrus 5:7

2.  Gesels met ‘n persoon en vra die volgende:
a.  Die dag en maand van sy/haar geboorte
b.  Sy/haar geliefkoosde diere
c.  Twee van sy/haar geliefkoosde kleure
d.  Drie geliefkoosde kossoorte
e.  Vier dinge wat vir hom/haar belangrik is
f.   Laat jou nuwe vriend vertel van sy/haar laaste
     uitstappie

3.  Besoek ‘n eensame persoon en neem iets vir 
     hom/haar saam.  Gebruik die vrae in no.2 as 
     basis vir jou gesprek

Ek het besoek afgelê aan 

4.  Sê aan een van die persone in no.2 of no.3 hierbo 
     hoeveel  Jesus jou liefhet en dat Jesus ook vir hom/
     haar liefhet.
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5.  Wys hoe jy ‘n besorgde kind vir jou ouers kan 
     wees deur:
     a.  te help om jou kamer skoon te hou;
     b.  in die kombuis te help met voorbereiding en
          skoonmaak;
     c.  ekstra werkies te doen sonder om daarvoor 
         gevra te word.

Vertel wat jy vir jou ouers gedoen het:

6.  Vertel van iets spesiaals wat jy vir ‘n vriend gedoen het. 
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Kies ‘n werêldkultuur om te bestudeer.  Vind ‘n manier om die liefde
van Jesus met sommige van daardie kultuurgroep te deel.

My Wêreld

Die Wêreld van Ander
Mense

Naam van die kultuur

Hulle lewe in (land/kontinent)

Die klimaat in hulle land is

Die geografie van die land is waar daar baie               plante groei.

Die mense daar eet

Baie van hulle aanbid

Hulle is veral bekend vir (soort kunste)

Hulle praat

Hulle leef in huise wat gebou is van (teken prent)

‘n Paar interessante dinge wat hulle doen is

Goeie plekke om te besoek is:

Kies die dinge wat jy sal geniet om hier te doen:
*  inheemse kos te proe                  *  na ‘n storie oor hulle te luister
*  inheemse kuns te doen                *  met n sendeling of inwoner te praat
*  ‘n video te kyk oor hul kultuur      *  ‘n speletjie eie aan hulle te speel
*  ‘n liedjie eie aan hulle te sing 

Ek het die liefde van Jesus gedeel deur:
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Voorstelle aan Ouers of Leiers
Jy kan die liefde van Jesus deel deur:

*  met sendelinge of mense van daardie kultuur te gesels oor hulle behoeftes
*  briewe skryf
*  die nodige voorrade aan te stuur
*  geld in te samel vir ‘n spesiale projek
*  leesstof en voorraad te stuur aan een van die adressse by:   www.adventistreview.org
*  uit te vind watter spesiale planne die kerk vir daardie bepaalde kultuur het, deur te skryf aan:
         Centre for International Relations
         12501 Old Colombia Pike
         Silver Springs MD 20904
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My Wêreld

3Die Wêreld van
die Natuur

Verwerf die Omgewingspesialis Voorslaggie Toekenning

Omgewingspesialis
Toekenning

1. Sê Génesis 1:26 op.  Verduidelik ons rol in
die beskerming van lewe.

2.

Hierdie vers sê ons moet

Noem drie diere wat bedreig is en verduidelik
waarom.

3. Noem drie vo lsoorte wat bedreig is enë
verduidelik waarom.

4. Bestudeer bedreigde bome in jou gebied.
Plant of neem ‘n boom aan.

5. In jou woongebied:
 a.  Wat veroorsaak besoedeling?  Noem
      maniere waarop jy besoedeling kan verhoed:
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6.

c.  Verduidelik hoe jy waterbesoedeling kan
     verhoed.

d.  Watter gevare bedreig die kwaliteit van lug?

b.  Stel ondersoek in hoe en hoekom
     besoedeling gebeur.

Neem deel aan een van die volgende 
gemeenskapsaktiwiteite om te help om die 
omgewing skoon te hou:
a.  Neem deel aan “Aarde Dag” aktiwiteite;
b.  Help saam met jou groep om vullis langs
     die pad of rivier te verwyder;
c.  Help om papier, blikkies, karton of ander
    materiaal te versamel vir herwinning.

7. Maak n plakkaat van die aarde wat nuut
gemaak is.
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Ekstra Goed

Nog Toekennings
vir Helpende Hand

Mandjie Maker Rekenaar-
vaardigheid

Timmerman

Verduidelik wat ‘n mandjie is.
Noem verskillende mandjies wat in jou 
huis is.
Ken die gereedskap van ‘n mandjie maker.
Beskryf hoe die materiaal voorberei moet word vir
die weef van mandjie.
Maak ‘n eenvoudige mandjie met gras, riete of ander
natuurlike materiale.
OF
Versier ‘n mandjie wat gebruik gaan word vir: naaldwerk,
asblik, blomme of vrugte.
Versier ‘n  mandjie om aan iemand te gee as ‘n geskenk.
Vertel hoe mandjies gebruik is in die Bybel.  Gee
ten minste een teks.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Verduidelik die doel van elke item:
a.    Rekenaarstelsel
b.   Monitor
c.   Muis
d.   Sleutelbord
e.   Sentrale verwerkingseenheid (CPU)
f.   Hardeskyf
g.   Skandeerder
h.   CD ROM
i.   Modem
j.   Drukker
k.   Netwerk
l.   Disket
Waarvoor word Rekenaars gebruik? 
Bespreek die volgende:
a.   Dokumente en boeke
b.   Databasisse
c.   Berekeninge
d.   Kommunikasie
e.   Navorsing
f.   Pret
Doen een van die volgende:
a.  Tik en druk 'n dankie-sê nota
b.  Speel 'n opvoedkundige rekenaarspeletjie
Doen een van die volgende:
a.   Besoek 'n kantoor en sien hoe 'n
     rekenaar daardie persoon help met
     hul werk.
b.   Besoek 'n rekenaar verkoopspersoon
     en laat hulle 'n demonstrasie gee van 
     die nuutste tegnologie.
Ken die tuis ry van die sleutelbord (ASDF; JKL)
a.   Toon die korrekte hand posisie op 
     die sleutelbord
b.   Verduidelik hoekom die korrekte hand 
      posisie so belangrik is.
c.   Tik op 'n elementêre tik program 
      soos Sticky Bear of Mavis Beacon

1.

2.

3.

4.

5.

Verduidelik wat 'n Timmerman doen.
Benoem wat die Timmerman bou in die
volgende tekste:
a.  Génesis 6:14-16
b.  Eksodus 30:1-3
c.  II Samuel 5:11
Identifiseer die basiese gereedskap vir eenvoudige 
houtwerk en hoe om dit op te pas.
Noem drie dinge wat ‘n Timmerman bou.
Besoek een van die volgende plekke:
a. houtwerf
b. hardeware winkel
c. houtwerk winkel
d. saagmeule
Gebruik timmergereedskap en maak een van die volgende:
a. voëlhuisie of voerder
b. sleutelhouer
c. servethouer
Bespreek Jesus as 'n timmerman en dinge wat Hy 
kon gemaak het.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Habitat

Geoloog

My Fotoboek

Buite Ontdek-
kingsreisiger

Pêrelpoort

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Definieer en kies 'n habitat.
Leer oor jou habitat. Teken die dag en tyd 
op wanneer jy daarna gekyk het en wat jy
gesien het.
Noem, neem 'n foto of teken 'n prentjie van die diere 
en insekte ens. wat jy daar kan sien.
Noem, neem 'n foto of teken 'n prentjie van die plante wat 
jy daar kan sien.
Beskryf jou habitat en vertel iets interessant wat jy geleer 
het.
Vind teksverse in die Bybel wat vertel oor jou habitat.
Op watter dag het God jou habitat geskape?
Beskryf hoe jy dink die habitat in die Hemel sal 
wees.
Skep ‘n habitat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Beskryf 'n Geoloog en sy werk.
Sê 'n teks in die Bybel op oor rotse en 
minerale.  Vertel 'n Bybel storie waar rotse en stene
gebruik is.
Eksperimenteer met grond, sand, gruis, rotse en water 
OF maak 'n kristal tuin.
Versamel en stal vyf verskillende rots tipes uit. Identifiseer 
en benoem hulle.
Lees Openbaring 21 saam.
a. Kyk na die edelstene wat genoem is.
b. Teken 'n prentjie van die Hemel stad en kleur dit in.
Gebruik rotse en klippe om 'n prentjie te maak of verf 'n 
rots.  

1.

2.
3.
4.
5.

Maak ‘n fotoboek van ten minste 6 bladsye.
Elke bladsy moet ‘n soort ontwerp hê
Beskryf elke foto in die boek.
Memoriseer Joel 1:3 en bespreek die betekenis.
Deel jou fotoboek met ander en verduidelik hoekom
jy die foto’s gekies het.  Deur jou boek met ander 
te deel, het dit jou gehelp om Jo l 1:3 te verstaan? ë

Wandel in die natuur en versamel interessante items:
a.   ‘n blaar, en deel hoekom jy daardie een gekies het;
b.   ‘n veer, en vind uit van watter voel dit was;
c.   ‘n klip, en leer watter tipe dit is;
d.   ‘n saadjie, en identifiseer die plant waarvan dit kom.

1.

Sê die goue reëls op vir in die natuurwandeling:
a.    Moenie bome sny nie.
b.    Moenie plante pluk nie.
c.    Moenie enige tipe merkers verwyder nie.
d.    Bly weg van “Geen Toegang” eiendome.
e.    Vra vir toestemming voordat jy op private eiendom
      stap.
f.     Moenie rommel strooi nie.
Verduidelik watter kant van die pad mens moed loop en 
hoekom.
Stap 800m na 'n piekniek area, dra en eet jou eie piekniek kos.
Stap 1.6km en vind natuur items vir elke letter van die alfabet, 
bv. A=akker; B=by....
Neem twee staproetes van ten minste 3km elk en noem wat 
julle gesien het.  Vertel watter dag van die week elke ding 
geskape is.
Noem vyf stapveiligheidsreëls:
a.   Loop altyd saam met iemand;
b.   Dra water saam as jy gaan stap;
c.   Dra gemaklike stapskoene;
d.   Dra gepaste klere;
e.   Kyk waar jy loop sodat jy nie verdwaal nie.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hierdie toekenning is bedoel om kinders 
bewus te maak en uit te laat sien na die 
Tweede Koms en die Hemel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vind en lees ‘n belofte van Jesus
se Tweede Koms in die Bybel
Beeld ‘n Bybelse gelykenis uit oor Jesus se Tweede 
Koms.
Noem ‘n Bybelboek en -hoofstuk wat
die laaste-dae gebeurtenisse beskryf.
Maak ‘n lys van tekens van Jesus se Tweede
Koms wat in Matthéüs 24:3-14 gevind word.
Beskryf Jesus se Hemelvaart en vertel hoe dit is of anders 
gaan wees as die manier waarop Hy sal terugkeer.
Vind en lees ‘n beskrywing in die Bybel van die Heilige 
Stad en Nuwe Aarde.
Memoriseer en voltooi Johannes 14:2,3 deur van die volgende
aktiwiteit gebruik te maak:
a.  Vul in die ontbrekende woorde:
      In die               van my Vader is daar baie            . 
     As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle            het Ek 
     gaan om vir julle                gereed te maak. En as Ek 
     gegaan het en vir  julle                    gemaak het, kom 
     Ek           en sal julle na              neem, sodat          ook 
     kan wees waar       is.
b.  Plaas elke woord op ‘n kaart (een woord per kaart) en 
     laat die kinders dit in die regte orde sit.
c.  Help die kinders om die geheue teks op te sê.
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     d.  Steek stukke van die legkaart weg en maak ‘n 
          speletjie van die gelykenis van die 
          “Verlore Muntstuk”.
Maak jou o  toe en verbeel jy ontmoet Jesus by die ë
    Per lpoort, dan teken of maak hoe jy dink die ê
    P relpoort mag lyk.ê

8.

Gebedsvegter

Reënboog 
Belofte

Skaatser

Gebare Taal

Skrede na 
Christus

Verslaggewer

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Lees wat Paulus gesê het oor die wapenrusting van God
(Efésiërs 6:11-18) en maak ‘n plakkaat of kunswerk om 
dit uit te beeld.
Noem vyf Gebedsvegters in die Ou Testament en lees
een van hulle se verhaal van die Bybel.  Hoe het hulle 
lewens verander deur met God te praat?
Bespreek hoe en waar om te bid.
Leer vir Wie ons moet bid en skryf ‘n gebed van jou eie.
Lees die gebed in die Voorslaggie Klub, Sabbatskool klas 
of gedurende diens tyd.
Bespreek hoekom ons moet bid.
Neem 'n gebedswandeling saam met die Voorslaggies of jou
gesin.  Praat oor hoe jy gevoel het gedurende die wandeling.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Noem die twee elemente wat nodig is om ‘n  te reënboog
maak.
Vind wie die eerste reënboog gesien het in Gen. 9:8-17. 
Wat is ‘n verbond?
Watter belofte gee die reënboog aan ons?
Uit watter kleure bestaan die reënboog?  Maak jou eie
reënboog met die kleure in die regte volgorde.
Waar sal ons ‘n reënboog in die Hemel vind?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gee ‘n verslag aan jou ouers oor ‘n 
Voorslaggie geleentheid.  Maak ‘n 
“Verslag” plakboek oor drie Voorslaggie uitstappies.
Doen naslaanwerk oor ‘n speelding of musiek instrument.
Doen verslag aan jou groep oor twee dinge wat jy ontdek het.
Luister na die afkondigings en lees die kerk se bulletin.
a.  Plak die bulletin se aankondigings in jou plakboek.
b.  Omkring die geleenthede waarin jy geïntereseerd is.
Praat met jou Predikant, Sabbatskool- of skoolonderwyser.
Jou plakboek moet die volgende bevat:
a,  ‘n Prentjie van die persoon en waar hy of sy werk.
b.  Nota’s wat beskryf wat sy of hy van hul werk geniet.

Hou jou “Verslaggewer” plakboek vir ten minste
twee maande.
Noem party Verslaggewers in die Bybel en vertel
wat hulle geraporteer het.

Leer die alfabet wat gebruik word 
deur dowe mense, asook die  daarvan.reëls
Leer hoe om woorde te stuur en te ontvang,
deur handgebare.
Leer ten minste 50 woorde.
Leer en dra voor een maklike Geestelike liedjie.
Waar moontlik, laat die Voorslaggies ‘n dowe
persoon ontmoet wat hulle handgebare wys.
Beeld ‘n maklike Bybelteks uit.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Verduidelik waar en 
wanneer dit veilig is om te skaats.
Wys hoe om mooi na jou skaatse te kyk.
Leer hoe om vorentoe, agtertoe, na regs, na links te skaats
en weet hoe om oor te kruis.
Skaats op ‘n geboë lyn, kom tot ‘n stop en begin
weer skaats.
Skaats op ‘n skaatsbaan met ten minste ses 
hindernisse.
Neem deel aan ‘n spel wat op skaatse gespeel 
word. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verstaan die stappe na verlossing:1.

*  God is liefde (I Joh. 4:8). God 
    het my baie lief (Jer. 31:3).  God het
    almal lief (Joh. 3:16)
*  Ek is ‘n sondaar.  Almal doen verkeerde dinge
    en is sondaars, daarom het almal verlossing
    nodig want sondaars verdien die dood (Rom. 3:23).
*  God het Jesus gestuur om te sterf sodat ons nie hoef
    te sterf nie (Joh. 3:16).  Hy het opgestaan as my 
    Verlosser (I Kor. 5:3,4).  Wanneer ek Jesus aanvaar
    is my sondes vergewe (Jes. 1:18; Ps. 51:7-11; 
    I Joh. 2:1,2)
*  Verlossing is ‘n geskenk van God aan my.  Ek moet 
    Jesus aanvaar as my Verlosser.
*  (Joh. 1:12) God hoor my gebede wanneer ek bid.
*  Wanneer ek Jesus aanvaar, word ek ‘n nuwe mens,
    iemand wat nie verkeerd dinge wil doen nie, want
    ek het Jesus lief, en Hy is lief vir my 
    (Joh. 3:3-7; II Kor. 5:17).
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*  Ek kan seker wees dat ek gered is as ek Jesus
    gevra het om my Verlosser te wees (Joh. 3:26; 
    Heb. 13:5)  Omdat ek ‘n sondaar is sal ek foute
    maak.  Maar as ek my sondes bely aan Jesus, 
    sal Hy my vergewe en my skuld wegneem
    (Jer. 31:34).  God wil hê dat ek moet bely aan
    andere wat deur my dade seergemaak is.
    (I Joh. 1:9), wegkeer daarvan (Luk. 19:8), en 
    dan heeltemal wegdraai daarvan (Joh. 8:11). 

Lees saam met ‘n volwasse die volgende
Bybelverhale en bespreek verlossing.
*  Die bekering van die Ethiopiër (Hand. 8:26-40)
*  Naäman word skoon gewas (II Kon. 5)
*  Jesus is so lief vir kinders (Matt. 19:13-15)
*  Die verlore munststuk, skaap en seun (Luk. 15)
*  Saggéüs (Luk. 19:1-10)
*  Gevangene bekeer (Hand. 16:21-34) 

2.

3.

*  Trek jou voet af op papier en versier dit, skryf 
    dié woorde van toewyding daarby  ________ 
    (jou naam) het sy/haar eerste stappe geneem na Jesus 
    vandag _______(datum) saam met _________
    (volwasse getuie se naam).
*  Wys jou voet van toewyding vir jou klub onder-
    wyser om ‘n sertifikaat en toekennings balkie te
    ontvang.
 

Memoriseer Joh. 3:16, Hand. 16:31 en I Joh. 1:9
Spandeer gereelde stilte tyd saam met Jesus.
Maak ‘n persoonlike besluit om Jesus te aanvaar as
jou Heer en Verlosser.  Bespreek jou besluit met jou
ouer, of klub onderwyser/es.
 

Selfs meer Voorslaggie
Toekennings
Die Helpende Hand kan teruggaan en onverwerfde Graad 1/
Drawwertjie en Graad 2/Uitblinker; Gr 3 Bouer,  toekennings 
voltooi.  Hierdie sluit in:

Akkedisse
Blikkiepret
Blokkies Bou
Blomme
Bou en Vlieg
Bybel I
Dissipels
Eerste Helper
Fietsryer
Fiksheidpret
Gesondheidspesialis
Geveerde Vriende
Gimnas
Gids
Plak Reg
Handkuns
Hand Skaduwees
Hoflikheid
Kampeerder
Kookpret
Kralekuns
Kunstenaar
Land Pret
Media Kritikus
Musiekmaker
Naaldwerk Pret
Padveiligheid
Rentmeesterskap
Skiër
Skoenlapper
Sterrekyker
Swemmer I
Swemmer II
Tuinier
Tuis Helper
Tuistehelper
Veiligheidspesialis
Versamelaar
Visse
Vriend van Diere
Vriend van Natuur
Vriend van Jesus
Vroeë Adventiste Pionier
Waarnemer
Walvis
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