
SONDAGSKOOL LES: Woord studie – Inleiding – Woord Speletjies

Doel van les:

 Inleiding in ons reeks oor woorde in die Bybel.  Ons speel speletjies met die doel om die kinders 
aan woorde te laat dink en dat woorde betekenis het. 

Sê:  Ons gebruik elke dag woorde.  Ons gesels lekker met mekaar of stuur boodskappe oor 
Whatsapp, ons kyk televisie met die klank hard sodat ons elke woordjie kan hoor, ons lees ‘n boek, 
luister musiek en sing die woorde van liedjies lekker saam. Woorde is nie sommer maar net nie.  
Ons word eintlik heeldag omring deur woorde. Wie het al ooit in die Bybel ‘n woord gelees wat jy 
net glad nie verstaan nie?  Kan julle dalk aan so ‘n woord dink wat julle raakgelees het?  Ek dink 
sommer aan die woord geregtigheid of wat van heiligheid?  Ons gaan bietjie van hierdie woorde 
ondersoek wat in die Bybel voorkom.  Wanneer ons daardie woorde beter verstaan, sal dit ons ook 
help om die Bybel beter te verstaan en meer van God te leer.  Maar vandag gaan ons eers net 
lekker met woorde speel.

Speletjie 1:  Sinne bou:  Elke groep kies ‘n persoon wat gaan begin.  Jy gee die eerste woord en 
daardie persoon moet dan ‘n woord byvoeg.  So moet elkeen in die ry af ‘n woord byvoeg met die 
doel om ‘n sin te maak.  Woorde om die sinne mee te begin:  Die, Vandag, Ek, Daardie, Skool. 
Wanneer almal klaar is, laat die groepe die sinne hardop vir mekaar sê.

Speletjie 2:  Rym lys:  Gee vir elke groep ‘n blaai en pen.  Hulle gaan nou probeer om in ‘n minuut 
se tyd, soveel woorde neer te skryf as waaraan hulle kan dink, wat rym met die woord wat jy gaan 
gee.  Jy kan soveel rondtes speel as wat jy wil.  Stop sodra jy sien die kinders verloor 
belangstelling. Na elke woord kry jy terugvoering oor die woorde wat elke groep gekry het. 
Voorstelle vir woorde om te gebruik:  Pen, hoed, tuis.

Speletjie 3:  Beeld jou woord uit:  Elke groep trek ‘n woord en moet met Lego/klei die item 
bou of uitbeeld.  Moenie vir die ander groepe jou woord wys nie.  Sodra al die groepe klaar is, 
kry elke groep ‘n beurt om hulle kunswerk te wys en die ander groepe moet raai wat hulle woord 
is.  Voorstelle vir woorde om te gebruik:  Roomys, boom, koek, robot.

Speletjie 4:  Dinkskrum:  Gee vir elke groep ‘n blaai en pen. Jy gaan ‘n woord gee en in 30 
sekondes moet hulle aan soveel dinge as moontlik dink wat pas by die woord.  Woorde om te 
gebruik:  sag, glad, hard, groot.  (bv sag – ‘n kussing, ‘n malvalekker ens.)  Jy kan soveel rondtes 
speel as wat jy wil.  Na elke rondte kan jy terugvoering vra.

Speletjie 5:  Bou woorde:  Gee vir die groepe die volgende letters:  k,p,e,a,r,t,s,g,d,o.  Kyk watter 
groep kan in ‘n minuut se tyd die meeste woorde bou uit daardie letters.  Hulle mag elke letter net 
een maal in ‘n woord gebruik, bv. tak maar nie taak nie.



Nou is ons lekker opgewarm om ons woorde in die Bybel te leer.  Volgende week gaan ons dan begin 
met ons eerste woord.  Onthou dat dit alles daaroor gaan om julle te help om julle Bybel beter te 
kan verstaan en te gebruik.  

Sluit af met gebed in groepe.


