Kaapland Penkoppe en Drawwertjies
LESPLAN RAAMWERK

ONDERWERP
Die Voortrekkers: Ons Span

Graadgroep

1

Bl nr in
Werkboek

WATTER DOELSTELLING/S WIL EK BEREIK MET
HIERDIE AANBIEDING?

Bl nr in
Handboek

Om tot goeie landsburgers en leiers te ontwikkel.
Kode:
‘n Voortrekker aanvaar gesag
‘n Voortrekker neem leiding

SPANGODSDIENS
Eksodus 13:17-22 – Die Here wys die pad aan
Uit: Die Kinderbybel in 365 verhale – Mary Bachelor
Moses lei die Israeliete uit Egipte

WAT IS ALLES NODIG VIR DIE AANBIEDING? (HULPMIDDELS)
A4 oranje karton (1 vir elke kind in die span)
Pritt
Skêre - afhangend van die vaardigheid van die kinders
Vou karton vooraf in 4 gelyke dele - soos 'n konsertina
Teken die buitelyne van die dogtertjie of seuntjie op die voorkant (templaat op laaste blad).
Druk vir elke kind 'n stel klokkies.
Die offisier druk vir homself 'n volle stel met die kommando jeugleier se klokkies by.

AANHANGSEL AANGEHEG

JA x

BESKRYWING VAN AANBIEDING

NEE

Laat die kinders die mannetjies uitknip. Teken vir elke mannetjie n gesiggie. Spanlede se name kan ook
bygevoeg word.
Plak 2 klokkies op die eerste mannetjie se bors, 2 klokkies op die 2de mannetjie se bors. Elke span het dus ‘n
spanleier en ‘n adjunkspanleier.
Die Offisier gebruik sy stel en wys dat ‘n graad 7 leerder tot kommando jeugleier verkies kan word en toon sy
rangkentekens aan.

GEPASTE SPELETJIE / LIEDJIE / GEDIG
Wolf wolf hoe laat is dit.
Gee vir die “wolf” wat die leier is 2 klokkies, vir die een wat 2de loop, 1 klokkie.
Almal stap in ‘n ry agter die voorste speler, wat die wolf is aan. Almal vra vir die wolf: “Wolf, wolf, hoe laat is dit?”.
Die wolf sê dan ‘n spesifieke tyd soos “een uur”, “elf uur”, ens. Hulle vra dit herhaaldelik totdat die wolf sê “twaalf
uur”.
Dan moet almal weghardloop en die wolf moet een probeer raak, wat dan weer die wolf word en die klokkies
oorneem.
Vader Visser: 4 de vers (Vader Jakob)
Oom Japie Heese, Oom Japie Heese
Wat kies hy, wat kies hy?
Name van ons P/Ds
Name van ons P/D’s
Goed gepas, goed gepas

Hannalene Swart
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Graad 1 Dolfyne

Graad 5 Krokkodille

Graad 2 Bobbejane

Graad 6 Wilde Honde

Graad 3 Vlinders

Graad 7 Visarende

Graad 4 Vygies

