Kaapland Penkoppe en Drawwertjies
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Om vir die Penkop en Drawwertjie’ n trots te leer vir die drag van Die Voortrekkers.
Hoe om kentekens te verstaan as hulle dit sien op 'n ander Voortrekker se erkenningsbaadjie.

SPANGODSDIENS
MATTEUS 5:16
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”
Vir die jeuglid uit te wys dat al het jy n hele baadjie vol Spesialisasies moet jy niee arrogant raak en dink jy is wonderlik nie maar dat ons altyd
moet onthou alles wat ons goed doen is uit genade en tot eer van die Here.

WAT IS ALLES NODIG VIR DIE AANBIEDING? (HULPMIDDELS)
Erkenningsbaadjie uitgeknip op harde karton, gekleure prentjies van die kentekens
en Pritt

AANHANGSEL AANGEHEG

JA x

BESKRYWING VAN AANBIEDING

NEE

Verduidelik aan die span wat elke kenteken beteken. Wys hoe die kentekens lyk en beklemtoon dat ‘n Voortrekker altyd netjies
moet lyk in sy formele drag, dit sluit in: hare netjies in n poniestert (dogters), blink skoolskoene en blou denims wat nie verblyk
of geskeur is nie.
Verduidelik die verskil is tussen ‘n voorjuk en ‘n juk en waarvoor die voorjuk gebruik word.
Gee vir die span een voorbeeld van ‘n idioom wat uit die Groot Trek sy ontstaan het. Bv: Tou opgooi - op te gee met ‘n taak,
moedeloos te wees
Gee die span nou die geleentheid om self nog sulke slagspreuke /idiome te noem:
Bv: Voor op die wa wees / Agteros kom ook in die kraal / Wa deur die drif trek / Span die wa voor die osse
Laat elke spanlid sy eie erkenningsbaadjie maak om huis toe te vat

GEPASTE SPELETJIE / LIEDJIE / GEDIG
Dis Julle Wat Die Wind
Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind
Dis julle wat die wind laat waai
Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind
Dis julle wat die wind laat waai
Dis 'n bobaadjie , dis 'n onderbaadjie
Dis 'n onderstebo baadjie
Dis 'n bobaadjie , dis 'n onderbaadjie
Dis 'n onderstebo baadjie

Adri Steyn

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

Vasvrae kompetisie, gebruik sommer hierdie geleentheid om bietjie hersienning ook te doen met
vrae soos:
Watter monument is op die Vrystaatse / Kaapland en Transvaalse gebiedswapen?
Die Taalmonument herinner ons aan watter reël van die Voortrekkerkode?
Wat is die verskil tussen ‘n Juk en ‘n Voorjuk?
Noem idiome /slagspreuke op wat uit die Groot Trek kom en wat beteken hulle?
Watter kleur is die D of P wat op die erkenningsbaadjie kom?
Watter kleur is die V as jy Verkenner word?
Watter kleur is die randte van ‘n Penkop of Drawwertjie se spesialisasies?
Hoeveel klokkies dra ‘n spanleier?
Uit watter dele bestaan die Voortrekkerwapen?
Wat is jou Kommando se naam?
Behou jy al jou spesialisasies op jou baadjie as jy Verkenner word?
Hoeveel mm van bo af word jou Voortrekkerwapen vasgewerk?
Wat is die kleur volgorde van die rangkentekens?
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