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Waar staan die staatsaanklaer?

Aan wie se kant is die staatsaanklaer?  Die oortreder of die 
getuie se kant?
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Vertel die beertjie watter twee items op hierdie foto weg is.

1. Die w...p....n
2. Die tele........

Die wapen beteken dat die land wette maak wat almal moet 
nakom.

Die televisie speel net in die hof en nie op die televisie by die huis 
nie.
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1. Watter deur is dit?
2. Wat staan op die deur geskryf?
3. Wie mag in die Spesiale hof ingaan?

1. SP                             HOF
2. NO       E
3. SLEGS DIE TUSSENGANGER EN KINDERGETUIE 

MAG IN DIE HOF WEES
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Die beertjie wil hê dat jy baie mooi moet kyk wat op die 
stoel is.

Bandopnemer en oorfone.
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Wys die beertjie waar die bandopnemer gesit moet word om 
die getuie en tussenganger se stemme na die hof toe oor te 
dra.

Wat gebruik die tussenganger om te hoor wat die hof aan die 
getuie vra?

Kyk of jy oorfone op die foto kan sien.

Die hof kan die getuie sien en hoor op die televisie in die hof.  
Maar kan die getuie die mense in die hof sien en hoor?  N...

Hoe weet die getuie wat gevra word in die spesiale hof?  Die 
tussenganger hoor met haar oorfone wat die hof die getuie vra.  
Sy vra die getuie die inligting wat die hof wil weet.
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Kyk waar al die verskillende rolspelers in die strafhof sit.  Gee 
aan elke rolspeler ‘n gevoelsuitdrukking.

Die beertjie vra wat die volgende rolspelers in die hof doen:

* Die landdros
* Die stenograaf
* Die hofordonnans
* Die verdediging

Waar is die getuie op hierdie werkblad?
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Die beertjie vra dat jy jou hand moet teken 
en die verskillende rolspelers daarop moet 
noem.

Noem watter gesigsuitdrukkings by elke 
rolspeler pas.

Kindergetuie
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Waar sit die polisieman op die foto?

Wys op die gesiggies hoe die polisieman lyk en hoe dit gekom het 
dat hy so lyk.  Verwys na die gesiggies by “Gevoelsuitdrukkings”.  
Maak gebruik van die gesiggies op Aktiwiteitsblad 17.

Laat die kind toe om vrae te vra oor die polisieman.
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Wie sou jy sê staan in die hof?

Kan hy iets aan jou doen?

Vir wie in die hof is hy bang?

SIT HIERDIE LETTERS BYMEKAAR OM SEKER TE MAAK WIE DAAR 
STAAN.       BE      SKULD       IG    DE
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Plaas die kind op die voorsittende beampte se stoel en laat hy die 
oortreder straf.
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Ek wil toilet toe gaan. Ek kan nie hoor nie.

Ek is bang.
Ek kan nie onthou nie.

Ek weet nie.

Ek is moeg.

Ek is honger. Ek is dors.
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VERTEL DIE HOND WAT 
BETEKEN DIE VOLGENDE:

SKULDIG / ONSKULDIG

ONVOLDOENDE INLIGTING

EED / EERLIK

KRUISONDERVRAGING

HOF IN CAMERA

WAARHEID LEUENS
TWYFEL

BEWYS
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Voltooi die sinne:

Mense hou van my omdat .....................................

Mense dink ek is ..................................................

Ma is lief .............................................................

Ek is goed in ........................................................

Ek is gelukkig wanneer ek ..................................

Ek is slim met ......................................................

Ek is lief vir my ...................................................

Ek is bang vir ......................................................

Ek kan nie ............................................................

Ek is nie ...............................................................

Ek wil nie .............................................................

Wat as .................................................................

Wat as ek ............................................................

Hulle dink ek is ..................................................

My maats .............................................................



Hiermee word gesertifiseer dat

______________________________

‘n hofvoorbereidingsprogram om deel te neem 

aan die strafhof suksesvol voltooi het.

____________             __________

  Spelterapeut                    Datum
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TOESTEMMING IS BEKOM VAN WYNBERG SPESIALE HOF OM 

DIE FOTO’S VAN DIE AKTIWITEITSBLADSYE 5 TOT 16 IN sowel

DIE  NAVORSING as vir opleidingsdoeleindes TE BENUT.  
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