
KINDERKERK LES: Die Bybel – Inleiding – Koerant kaskenades

Doel van les:

 Inleiding in ons reeks oor die Bybel.  Ons speel speletjies met ‘n doel om te wys hoe belangrik 
die Bybel vir ons is.  Dit is belangrik om ‘n klompie weke voor die tyd al te begin koerante 
bymekaarmaak vir die speletjies.

Vra:

 Wie kan my vertel wat ‘n koerant is?  Hoe lyk ‘n koerant? Wat kry mens al’s daarin en hoekom 
lees mense dit?

Koerant lees is ‘n wonderlike manier om te weet wat in die wêreld aangaan.  Ons kan lees van dinge 
wat in Suid-Afrika gebeur, maar ook in ander lande.  Ons kan in ‘n koerant uitvind of ons gunsteling 
sportspanne hul wedstryde gewen het en wat die weer gaan doen.  Vandag gaan ons bietjie iets 
anders doen met koerante.  Ons gaan speletjies speel.

Speletjie 1:  Koerantpapier dans:  Gee vir elke kind ‘n stuk koerantpapier.  Laat hulle op dit 
staan.  Speel ‘n liedjie en die kinders moet op die koerantpapier staan en dans.  Sodra die musiek 
stop, moet hulle afklim, die koerant in die helfte vou en weer op dit gaan staan.  Speel weer musiek 
en hulle moet begin dans. Die speletjie gaan so aan met die kinders wat na elke rondte die koerant 
in die helfte vou. Kyk wie kan op die kleintste stuk koerantpapier dans sonder om aan die mat/vloer 
te raak.

Speletjie 2:  Koerantpapier bondel:  Kan elke groep al hulle kinders op een bladsy van ‘n koerant 
laat staan sonder dat een die mat/vloer raak?

Speletjie 3:  Koerant opdragte:  Gee vir elke kind ‘n bladsy koerantpapier en laat hulle die 
volgende opdragte uitvoer:

 Sit jou koerantpapier op die vloer asof dit jou huis is;
 Stap in jou huis in;
 Spring af van jou huis met twee voete;
 Spring oor jou huis;
 Stap om jou huis;
 Huppel twee maal om jou huis;
 Maak ‘n brug met jou lyf oor jou huis;
 Neem nou jou stuk koerantpapier, hou dit oor jou kop en skud dit.  Klink dit dalk soos reën?
 Hou dit agter jou rug asof jy ‘n mantel soos Superman dra;
 Maak ‘n balletjie van jou papier;
 Gooi die papier in die lug en vang dit;
 Gooi dit weer in die lug en klap een mal voor jy dit vang;



 Gooi die papier vir iemand;
 Gooi dit nou in die drom.

Speletjie 4:  Koerantpapier legkaart:  Berei vir elke groep ‘n koerantpapier legkaart voor deur 
‘n bladsy uit koerant op te sny in kleiner stukkies.  Kyk watter groep kan die bladsy die vinnigste 
aanmekaar kry.

Speletjie 5:  Koerantpapier slang:  Gee vir elke groepie ‘n koerant, skêr en kleeflint.  In 2 minute 
se tyd moet hulle stroke sny uit die koerantpapier en dit aanmekaar plak om te kyk watter groep 
die langste koerantpapier slang kan maak.  Bring jou maatband saam om te meet watter groep die 
langste slang uit koerantpapier gemaak het!

Speletjie 6:  Koerant ABC:  Gee vir elke groepie ‘n koerant en skêr.  Kyk wie die vinnigste die 
hele alfabet se letters uit die koerant kan uitknip, en in die regte volgorde rangskik.

Speletjie 7:  Koerant Mummy:  Gee vir elke groep koerante, kleeflint en skêr.  Kyk wie die 
vinnigste een van die kinders soos ‘n mummy met die koerant kan aantrek. Sorg net dat die mummy 
se gesig oop bly!

Sê:  Daar is baie nuus in ‘n koerant.  Ons het gepraat oor hoe ons in koerante kan lees wat in die 
wêreld gebeur het, of dalk waar dinge gaan gebeur.   Ons lees hoe ons gunsteling span gespeel het 
en soms is ons bly oor die nuus en soms is dit nie regtig baie goeie nuus nie.  Maar weet julle dat 
God vir ons ‘n wonderlike boek gegee het, met goeie nuus oor Jesus?  Wat is dit?  Die Bybel 
natuurlik!  Al is die Bybel baie, baie lank terug geskryf, is dit vandag steeds baie belangrik vir ons, 
en moet ons dit elke dag nog meer as ‘n koerant lees.  Ons gaan hierdie kwartaal leer hoekom dit 
so belangrik is om ons Bybels te lees.

Sluit af met gebed in groepe.


