
Wyding 

Welkom 

Woord 

Speletjie: Muntresies: Deel die kinders op in 

spanne van omtrent 10 elk. Die spanne staan agter ‘n 

beginpunt en die toesighouers is by die eindpunt, 

elkeen met ‘n koppie. Elke span kry ‘n vyfsentstuk. Die 

voorste kind loop met die munt tussen sy knieë 

vasgeknyp, loop oor ‘n afstand van omtrent 5 meter tot 

by die plastiekkoppie en mik mooi sodat die muntstuk 

in die bekertjie val. As dit mis val, gee die toesighouer 

dit weer aan hom. Hy probeer weer 

om dit in die bekertjie te gooi totdat 

hy dit regkry. As die muntstuk langs 

die pad verloor, moet hy oor begin. 

Dan neem hy die muntstuk weer tot 

by die beginpunt. Dis dan die vol-

gende kind se beurt om die muntstuk 

vas te knyp tot by die bekertjie, ens. 

Die span wie se deelnemers eerste 

almal ‘n beurt gehad het, wen. 

Alternatief: Muntrol kompetisie: Vir 

‘n kleiner groep sal hierdie speletjie 

lekker werk. Elke kind staan agter 

die beginlyn met ‘n muntstuk. Hulle 

moet nou kyk hoe ver hulle die 

muntstukke kan laat rol. Gee ‘n klein 

prysie vir die wenner. 

Sing:  

 “Skapie, skapie, waar is 

jy?” (Lofkleuters 2, snit 41) 

 “Die Here is my Herder” 

 “Die vroutjie met die 

geldstuk” (Lofkleuters 2, snit 48) 

Stilte-ritueel: Doen dieselfde as met 

die vorige ontmoetings. 

Temalied: “Ek wandel in die lig van 

God” 

(Gee vir elke kind ‘n skaap-masker om op te sit. Die 

verteller kan aantrek soos ‘n skaapwagter. Hy/sy staan 

met ‘n staf en wys na die “skapies” elke keer wat hy/sy 

die woord “skapie” sê. Dan moet die skapies deelneem 

en blêr soos ‘n skaap.) 

Die verlore skaap: 

Wat sal ‘n boer maak as hy ‘n honderd skape (wys) het 

en een skapie (wys) raak weg? Hy los al nege en 

negentig skape (wys) wat oor is in die veld en gaan 

soek na die een skapie (wys) wat weggeraak het. Hy 

soek na die skapie (wys) totdat hy hom kry. Wanneer hy 

die skapie (wys) kry, tel hy hom op sy skouers en gaan 

Hulpmiddels: 

 ‘n muntstuk en plastiekbekertjie per span 

 skaap-maskers 

 skaapwagterstaf 

 10 muntstukke 



Werskaf 

 Sit fotostate van skapies neer met watte en gom sodat die kinders self skapies kan maak. 

 Die kinders kan die wol op hul maskers plak. 

 

Sluit af met die seënbede. 

Sny uit vir oë. 

vertel vir almal wat hy ken dat hy sy verlore skapie (wys) gevind het. Die skaapwagter en die skapie (wys) is baie bly. 

Net so is God in die hemel ook bly oor een mens wat hom bekeer. Elkeen van ons is kosbaar vir God. 

Lamineer die volgende syfers afsonderlik: 1; 1; 0; 0. Plak die twee 1e opmekaar vas met wondergom. Dan lyk dit soos 

100. Wanneer die skapie wegraak, kan jy die twee 1-getalle afhaal en teenaan die twee 0-getalle plak dat dit soos 99 

lyk. Wanneer die skapie gevind is, plaas weer die 1-getalle voor die 0’e om 100 te vorm. 

Die verlore muntstuk: 

As ‘n vrou tien goue muntstukke het en een raak weg, steek sy ‘n lamp op en vee die hele huis op soek na die een ver-

lore muntstuk totdat sy hom kry. Sy gaan vertel vir haar bure dat sy haar verlore muntstuk gevind het en is blyer oor 

daardie een muntstuk as al ander 9. Net so is God in die hemel ook bly oor een sondaar wat hom bekeer en sonder 

hom uit bo 9 wat reeds reg doen. (Vergroot die prent van die vrou wat haar muntstuk soek. Terwyl jy die storie vertel, 

kan jy met verskillende kleure potlode probeer om die regte paadjie te vind tot by die muntstuk.) 


