
Kuns Les 1 
COVID en self-isolation het baie druk 

op mense geplaas. Baie families het 

hulle werk verloor, geen inkomste 

gekry nie en so ook geen kos gehad 

nie. Baie van die leerders in die skool, 

het geen kos gehad om te eet nie en 

baie het in vreeslike 

omstandigehede gewoon tydens 

die lockdown. So behandel ander 

kinders by die skool met liefde en 

omgee – jy ken nie hulle 

omstandighede nie.  

 

Ons gaan bietjie ‘n aktiwiteit doen 

wat jy enige plek en enige tyd kan 

doen. Ons gaan ‘n breathing 

technique doen. Jy kan dit doen as 

jy gespanne voel, voor ‘n toets of 

eksamen, of wanneer jy angstig is.  

5 Finger breathing: 

 

Wanneer jy hierdie doen noem ons dit 

“mindfulness” – dit beteken om op die 

huidige te fokus – dit wat nou gebeur. 

Wanneer ons bekommerd is, beteken 

dit ons dink aan die toekoms (dit wat 

nog kan gebeur) of die verlede (dit 

wat reeds gebeur het). Mindfulness en 

die asemhalings tegniek maak dat ons 

fokus op NOU! Ons sal later ander 

tegnieke ook leer. Kom ons probeer dit 

nog een keer. Maak die keer julle oë 

toe. 



Dankbaarheid / Gratitude 

In die les gaan ons praat oor “dankbaarheid” / “gratitude”. 

Gedurende COVID het ons net negatiewe dinge op die nuus 

gehoor, net negatiewe dinge by die huis gehoor, negatiewe 

gedagtes het oorheers. Wanneer mens te veel fokus op alles 

wat verkeerd gaan en die negatiewe, kan mens baie “down” 

en depressief begin voel. 

Dis waar gratitude inkom. Wanneer ons dankbaarheid begin 

wys, verander die manier hoe ons dink. Ons begin meer aan 

positiewe dinge dink, en wanneer dit gebeur sien ons meer 

positiewe dinge raak in ons lewens en ons raak gelukkiger 

mense. Mense wat net die negatiewe sien is gewoonlik 

ongelukkig en mense wat die posititewe raaksien is meer 

gelukkig.  

Wat is gratitude? Dit is ‘n mindset van om dinge raak te sien wat DAAR IS en nie te fokus op 

dit wat daar nie is nie. Soos byvoorbeeld iemand wat ongelukkig is want hy het nie die 

nuutste paar Nike’s gekry nie, maar hy vergeet om raak te sien dat hy wel skoene het om 

te dra wat geen gaatjies in het nie. En ons kan nog baie voorbeelde noem. Julle kan dalk 

kla en nie wil skool toe kom nie, maar dink nie aan die duisende kinders in Afrika wat wens 

hulle kon vanoggend opgestaan het om skool toe te kom en iets te leer nie. 

Ons het almal baie dinge om voor dankbaar te wees. In die tyd kan ons maklik fokus op 

alles wat ons nie het nie – maar NOU is die tyd om te onthou wat on salles HET. DIt gaan 

help om ons gelukkiger mense te maak en dit gaan ons help om die virus te veg! 

Ek gaan nou vir elkeen van julle ‘n vraelys 

gee om te antwoord. Onthou om jou 

naam bo-aan te skryf. Probeer dit tot die 

beste van jou vermoë antwoord.  

Huiswerk 

Julle gaan ‘n bietjie huiswerk hê vir 

volgende keer:  

Ek wil hê jy moet elke oggend OF elke 

aand vir my 2 of 3 goed neerskryf 

waarvoor jy dankbaar is DAARDIE DAG. 

Volgende keer gaan ek jou vra of jy die 

huiswerk gedoen het. Jy moet die papier 

terug bring want jy gaan punte kry vir dit. 

Moenie vergeet nie!! 

 

 

 

 



Gratitude Journal 
Name / Naam: ________________________ Surname / Van: _____________________________ 

Class / Klas: ___________ 

 

 

 

 

 

Name a highlight in your day 

/ Noem ‘n hoogtepunt in jou 

dag 

 

 

 

 

What made you smile today? / Wat het jou vandag 

maak glimlag? 

 

What are you most grateful for at 

home? / Wat is jy die mees 

dankbaar voor by jou huis? 

 

What are you most grateful for at 

school? / Wat is jy die mees 

dankbaar voor by die skool? 

 

What made you laugh 

in the last few days? / 

Wat het jou maak 

glimlag in die laaste 

paar dae? 

 

What did you learn about yourself in 

lockdown? / Wat het jy van jouself 

geleer tydens “lockdown”? 

 

What do you love about yourself? / Wat van 

jouself is jy die meeste voor lief? 

 

What is your best skill? / 

Wat is jou beste 

vaardigheid? 



 

 

 

 

 

 

Who are you most grateful for today and why? / 

Wie is jy mees dankbaar voor vandag en hoekom? 

 

What do you love about your friends? / Wat van jou 

vriende is jy die meeste voor lief? 

 

Name your favourite song and why it is your favourite? / 

Noem jou gunsteling liedjie en hoekom dit jou gunsteling is? 

 

Where is your favourite place and why? / 

Waar is jou gunsteling plekke en hoekom? 

 

What is your favourite memory? / Wat is jou gunsteling herinnering? 

 

 

What is the best gift you ever received? / 

Wat is die beste geskenk wat jy al gekry 

het? 

 



Kuns Huiswerk 
Name / Naam: ________________________ Surname / Van: _____________________________  

Class / Klas: ___________ 

 



Kuns Les 2 
Laas het ons so bietjie gepraat oor COVID en die effek wat dit op ons gehad het. Op die 

stukkie papier wil ek hê jy moet een of twee goed skryf wat jou baie gepla het tydens 

COVID of jou bang of angstig gemaak het. Dink bietjie en skryf dit neer. Jy kan eerlik wees 

want niemand gaan dit lees nie.  

Frommel jou papier op, skeur dit op – maar soos jy frommel dink aan dit wat jy geskryf het 

en laat dit uit jou hart uit. Sien hoe dit wat jy neergeskryf het, uit jou gedagtes verdwyn en 

hoe jy begin fokus op dit wat in jou lewe is en wat REG is en POSITIEF is. 

Hersiening 

Wat onthou julle van gratitude? Wat is dit? Wat is van die goed waarvoor julle dankbaar 

is? Wat gebeur met ons emosies as ons fokus op die positiewe? 

Breathing Technique 

Ons gaan weer ‘n asemhalingstegniek doen 

wat help vir angs. Wie kan onthou wat ons 

laas gedoen het? 

Maak jou oë toe. Haal lekker stadig asem 

soos ons dit doen en fokus op jou 

asemhaling.  

By jouself, in jou gedagtes dink aan 5 dinge 

wat jy kan sien. 

Noem 4 goed wat jy kan voel of aan kan 

raak. 

Noem 3 goed wat jy kan hoor.  

Noem 2 goed wat jy kan ruik.  

Noem 1 ding wat jy kan proe. 

Maak julle oë oop. Haal drie keer lekker diep 

asem in deur jou neus en uit deur jou mond. 

 

Klaswerk 

Volgende gaan julle elkeen ‘n Gratitude Jar 

kry. In die jar wil ek hê julle moet die dinge 

waarvoor julle dankbaar is teken. Die vraelys 

wat ons gedoen het kan dien as inspirasie of jy kan ander goed teken waarvoor jy 

dankbaar is. 





Kuns Les 3 

Mindfulness 

 
                                         

Klaswerk 

Deel vir elke leerder ‘n wit papier 

uit. In die middel moet hulle ‘n 

wolkie teken – Dinge waarsonder ek 

nie my lewe kan indink nie (Things I 

can’t imagine my life without). 

Verduidelik op die bord hoe om die 

lyne te trek. In elke lyn moet iets 

anders wees met geen herhalings. 

Hulle mag skryf of teken en patrone 

insit. 

Daarna kan julle, julle verbeelding 

gebruik om enige iets te teken deur 

die lyne in elke blokkie te gebruik. 

Wees keatief! 



 



Ekstra werk - Patrone 
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