Ideess vir Praktiesse Toepassin
ng en Hulpmiiddele
Bron vir fotos en ideees: www.pinterest.com/

Vir enigee van die gelykenisse
Jy kan hierdie pakkiees maak mett enige soort lekkers.

NB:
Moenie eetgoed
e
mett
neute ge
ebruik nie –
daar kan kinders
w allergies
wees wat
vir neute
n
is.

v jou betro
okke gelykennis op die agtterkant van die
d karton.
Skryf diee teksverse van
Voorstelle vir bewoo
ording in Afrikaans op diee voorkant van
v die pakkie:
 Jesu
us se liefde iss soeter as en
nige lekkers!!
 Jesu
us se liefde hou nooit op nie!
 Jesu
us se liefde kaan nie gekoo
op word nie!

Die gelyykenis van diie verlore seun (Lukas 100) / die barm
mhartige Sam
maritaan (Lu kas 10:25‐37
7)

In hierd
die voorbeeld
d is Lukas 10:27
1
gebruiik, maar jy kan
k self ‘n teksvers
t
uitssoek wat pa
as by die
gelykeniis wat jy beh
handel.




Laatt elke kind seelf sy voet op
p karton aftreek en uitknip
p.
Sorgg dat jy lank genoeg stukke lint of toou het om in te ryg – off veelkleurigge tekkie‐vetters gaan
ook lekker werk.
ete skryf.
Laatt hulle die veersie opsoek in die Bybel en self op hul kartonvoe

of gebru
uik hierdie:
Ek loop die eekstra myl vir
v my maatss,
want
w
Jesus heet dit reeds vir
v my gedoe
en.
of hierdie:
Ek loop i n Jesus se vo
oetspore!

Die gelyykenis van diie verlore mu
untstuk (Maatteus 25:14‐‐30)
(verloree pêrel / skatt )

NB:
Moenie eetgoed
e
mett
neute gebruik nie –
daar kan kinders
wees wat
w allergies
vir neute
n
is.

Gebruik Mariebesku
uitjies, versiersuiker en peepermente of
o sjokolade‐‐geldstukke






ak, gee vir elkke kind 4 koe
ekies en net een skat
Om dit interesssant te maa
Hulle plak dan
n die koekiess op mekaar met die versiersuiker en
n versteek diie skat in een
n van die
ko
oekies
Paak alle koekies terug in ‘n
n houer
M
Maak dit deurrmekaar – ve
ersigtig dat ddit nie breek nie
Elkeen mag daan ‘n koekie vat en eet e n kyk of hy/ssy ‘n skat vin
nd!

Gesels o
oor die afwagting en hoe
e hulle gevo el het terwyyl hulle na die skatte gessoek het. En ook hoe
dit voel as jy nie een
n gekry het nie. Jy sal selff sien hulle vra vir nog om
m seker te m
maak hulle kryy ‘n skat!
Natuurliik sorg jy datt hulle na die
e les die oorbblywende koekies en skatte kan opeeet…

Die gelykenis
g
vann die verlore
e skaap (Luka
as 15)







Druk op wit kaarton uit en knip die vorm
ms uit.
Druk gaatjies waar die kolletjies is.
eur die gaatjjies en maak ‘n knoop aan elke kant.
Ryyg dik tou vaan agter af de
Laaat elke kind sy skapie se
e gesiggie inkkleur.
Pllak die gesigggies vas waar die kruisiess is.

Die gelykenis van die verlore skaap (Lukas 15)

Met hierdie een kan jy ‘n skapie wegsteek onder die bossies en die kinders moet dan raai (soek)
waar die verlore skaap is.
(Dis sommer ‘n lekker tel‐oefening terselfdertyd vir die kleintjies!)

Die barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25‐37)

Jy benodig:

‘n Papiersak

Tou / Wol vir die stert

Lap of papier vir die mat bo‐oor sy rug

Karton waarop jy klaar die donkie se gesig uitgeteken het

‘n Mannetjie wat jy uit papier geknip het of sommer ‘n speelgoedmannetjie of –pop wat bo‐op
die donkie se rug kan ry
Laat hulle self hul donkies se gesigte uitknip en versier – afhangende van hoeveel tyd jy het.
Jy kan ook die donkie gebruik om die storie te vertel (by die Kleuters) en hulle toelaat om die
Samaritaan te speel wat die beseerde man op die donkie se rug laai en versigtig na die herberg stap
om hom te laat versorg

Die barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25‐37)

Hiermee kan rolspel gedoen word vir die ouer kinders – hulle kry elkeen ‘n gesiggie en speel die rol
van een van die karakters




‘n Paar ou plakkies wat met rooi verf besmeer is vir die slagoffer
“Mediese toerusting” om seerplekke te verbind
Speelgeld om te betaal by die herberg

Die barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25‐37)

Knip ‘n mediese tas uit karton nadat jy dit dubbeld gevou het, sodat dit kan toevou.
Laat die kinders elkeen ‘n rooi kruis op hul tassies plak
Gebruik pleisters en stukkies verbande om in die tassies te pak

