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Die Penkop en Drawwertjie moet leer dat orals in hulle lewe daar reëls en wette is wat gevolg moet word.
Die Penkop en Drawwertjie moet die Voortrekkerkode ken om ‘n ABC waardes van Die Voortrekkers te kan
nastreef.

SPANGODSDIENS
Eksodus 20 – Die Tien gebooie

WAT IS ALLES NODIG VIR DIE AANBIEDING? (HULPMIDDELS)
Karton met kodes op en prentjies wat daarby pas / stomstreke kaartjies

AANHANGSEL AANGEHEG

JA x

BESKRYWING VAN AANBIEDING

NEE

Gee aan elke nommer van die 10 reëls van die Voortrekkerkode ‘n prentjie wat soos die nommer lyk sodoende onthou hulle die
reël makliker. Maak ‘n uitdruk van die reël saam met die toepaslike prentjie vir elkeen sodat hulle kan sien hoe die nommer 4
bv soos die taalmonunent lyk wat ons herinner dat ‘n Voortrekker die Afrikaanse taal en kultuur respekteer en bevoder.
Verduidelik meer in detail wat die Voortrekkerkode vir hulle wat tans in Graad 4 is beteken en wat hulle moet doen om dit uit te
leef op hulle jong ouderdom.
Hulle voltooi in hulle eie woorde in die werksboekie wat hulle van die reels verstaan en teken of plak ‘n prentjie langsaan wat
help om dit te onthou.

GEPASTE SPELETJIE / LIEDJIE / GEDIG
Deel die span in 2. Die 2 spanne moet om die beurt ‘n kaartjie trek en sonder woorde die kodereël vir sy
spanmaats uitbeeld sonder om te praat voor die tyd verstreke is.
Elke reël van die Voortrekkerkode het ‘n liedjie aan hom gekoppel, sien aangeheg.

Adri Steyn

Samesteller van lesplan: ………………………………………………..…..

KODEREëL 1
(Nommer 1 lyk soos n pyltjie wat boontoe wys)

‘n Voortrekker glo in die Drie enige God en
dien hom.
HALLELUJA, U IS KONING Halleluja, U is Koning.
Ons aanbid U in u woning.
U’s die Alfa en Omega,
daarom sing ons: Halleluja!
Daarom kniel ons in aanbidding
aan die Koning kom ons lof bring,
Niks is meer ons eie, Here.
Ons wil lewe U ter ere.

Halleluja, Halelluja,
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja

KODEREëL 2
(No 2 lyk soos ‘n swaan)

‘n Voortrekker lei ‘n Christelike lewe
FILIPENSE 4 : 4
Filipense 4 : 4 sê verbly jou in die Heer 2x
Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer 2x
Filipense 4 : 5 sê die Here is naby 2x
Wees vriendelik met almal die Here is naby 2x

Filipense 4 : 6 sê bid dankbaar tot die Heer 2x
Bid altyd, wees dankbaar, bid altyd tot die Heer 2x
Filipense 4 : 7 sê Hy sal Sy vrede gee 2x
Sy vrede aan julle, Hy sal Sy vrede gee 2x

KODEREëL 3
(No 3 lyk soos 2 gesiggies bo-op mekaar)

‘n Voortrekker aanvaar gesag
SPREEK HEER
Spreek Heer, spreek Heer,
want u kinders luister.
Net u Woord, Heer,
bring weer lig in duister.

KODEREëL 4
(NO 4 lyk soos die taalmonument)

‘n Voortrekker respekteer en bevorer die
taal en kultuur van die Afrikaner
OPPAS OGGIES
Oppas mondjie, oppas mondjie wat jy sê
Oppas mondjie, oppas mondjie wat jy sê
In die hemel is die Heer sien in liefde op ons neer
Oppas mondjie, oppas mondjie wat jy sê

KODEREëL 5
(No 5 lyk soos Dingaan se boep pens)

‘n Voortrekker leer uit die
geskiedenis van sy volk en bou die toekoms
daarop
ONS BOU VIR DIE TOEKOMS
(Wysie : Dis heerlike lente)
Ons bou vir die toekoms,
Ons bou volgens plan.
Ons bou met ons dade
So al wat ons kan.

Daarom die juigtoon,
Daarom die lag;
Daarom die hoop
Op ons Trekkergeslag.

KODEREëL 6
(No 6 lyk soos ‘n golf stok)

‘n Voortrekker waardeer en bewaar sy
omgewing

KYK HOE DAT DIE VOËLTJIES VLIEG
Kyk hoedat die voëltjies vlieg –
sommer so, hoog daarbo!
God laat al die voëltjies vlieg - hoog daarbo!
REFREIN:
Hy doen soveel meer vir my;
ek sal altyd dankbaar bly
en my nie bekommer nie - Hy’s by my!
Kyk hoedat die lelies groei - in die veld, o so mooi!
God laat al die lelies groei - o, so mooi!
REFREIN:
Hy doen soveel meer vir my;
ek sal altyd dankbaar bly
en my nie bekommer nie - Hy’s by my

KODEREëL 7
(Vlag lyk soos die nommer 7)

‘n Voortrekker is ‘n goeie landsburger
KEN JY DIE LAND
Ken jy die land waar die Boerevolk woon?
Land met sy berge, terasse gekroon,
Land met sy ruimte so wyd en so vry,
Ai, dis die land, dis die wêreld vir my.
KOOR
Ken jy die land, ken jy die land,
Ken jy die land waar die Boerevolk woon?
Ken jy die land waar die Boerevolk woon?
Ai, dis die land, dis die wêreld vir my.

Ken jy die land met sy sonlig, sy veld,
Land met sy spore van Voortrekkerheld,
Land met sy stemme, diep stemme wat vra,
Ai, dis die land, dis my Suid-Afrika.
KOOR
Ken jy die land, ken jy die land,
Ken jy die land waar die Boerevolk woon?
Ken jy die land waar die Boerevolk woon?
Ai, dis die land, dis my Suid-Afrika.

KODEREëL 8
(NO 8 lyk soos ‘n ketting)

‘n Voortrekker neem leiding
De la Rey
Op 'n berg in die nag, lê ons in die donker en wag.
In die modder en bloed lê ek koud, streepsak en reën kleef teen my.
En my huis en my plaas, tot kole verbrand sodat hulle ons kan vang.
Maar daai vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.
De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?
De la Rey, De la Rey, Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val.
Generaal De la Rey, Hoor die Kakies wat lag.
'n Handjie van ons, teen 'n hele groot mag.
En die kranse lê hier teen ons rug.
Hulle dink dis verby.
Maar die hart van 'n Boer, lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien.
Op 'n perd kom hy aan, die Leeu van die Wes Transvaal.
De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?
De la Rey, De la Rey, Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val.
Generaal De la Rey, De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?
De la Rey, De la Rey,Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val.
Generaal De la Rey,Want my vrou en my kind, lê in 'n kamp en vergaan.
En die Kakies se murg, loop oor 'n nasie wat weer op sal staan.
De la Rey, De la Rey sal jy die Boere kom lei?
De la Rey, De la Rey,Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val.
Generaal De la Rey.
De la Rey, De la Rey sal jy die Boere kom lei?
De la Rey, De la Rey
Generaal, generaal, soos een man sal ons om jou val.
Generaal, generaal , sal jy die boere kom haal.

KODEREëL 9
(no 9 lyk soos ‘n kierie)

‘n Voortrekker is oplettend en weerbaar
WAT MAAK ‘n TREKKER
Wat maak ‘n Trekker vêr in die veld
As hy self sy kos moet gaarmaak?
Hy maak ‘n vuur en braai oor die kole
Lekker stokbrood en vars boerewors.
Klein pampoentjies, roosterkoek,
aartappels en soetpatats:
Smaaklik die spyse so voorberei.
In die veld vind ons boonop rus vir die siel
En leef ons nà aan moeder aarde.
En leef ons nà aan moeder aarde.

Hoe gaan ‘n Trekker vêr in die veld
Op ‘n nagmars vol gevare?
Hy volg die spoor oor berg en dal
En kruip deur doringdrade.
Morsekode, rigting hou,
oor die sloot, al langs die tou,
Kaart- en kompaslees, noodhulp en sang.
In die veld leer ons speel-speel
sorg vir onsself
En leef ons nà aan moeder aarde.
En leef ons nà aan moeder aarde

KODEREëL 10
(No 10 lyk soos ‘n koppie en piering)

‘n Voortrekker is diensgerig en diensvaardig
LAG, LAG, LAG
Lag, lag, lag en sing
Lag en sing en speel
Lag en ‘n sing en ‘n speel en ‘n werk

En so doen elk sy deel.

