
OPDRAGTE:

1.  Kry vir jou ‘n paar maatjies en sing ‘wielie walie’

2. Maak asof jy stort en sing in die stort

3. Sê iets mooi’s van 3 mense in die kring

4. Jy is besig om ‘n vuur te maak en jy trap in ‘n warm kooltjie – wys vir 
ons jou reaksie

5. Jy voel daar is ‘ kriewel in jou neus – wys vir ons wat jy gaan maak

6. Demonstreer op die persoon aan jou linkerkant se kop hoe lyk dit as 
‘n bobbejaan na luise op sy kleintjie se kop soek.

7. Verduidelik aan die een regs van jou hoe maak ‘n mens pannekoek – 
SONDER OM ‘N WOORD TE Sê

8.  Demonstreer hoe sny jy ‘n taai stuk steak met ‘n stomp mes

9. Demonstreer vir ons hoe snork een van jou familielede

10. Wys vir ons hoe eet jy ‘n roomys met ‘n seer tand

VRAE:

1. Beskryf die lekkerste ete wat jy nog gehad het.

2. Wat is die slegste werk in die huis wat jy al ooit moes gedoen het.

3. Wat was jou gunsteling kinderstorie of feëverhaal?

4. Wat is een van die goed wat jy die minste van hou om te doen?



5. Van watter parfuum of spuitgoed hou jy die meeste?

6. Wat is jou gunsteling lekkergoed?

7. Watter vertrek in die huis hou jy die meeste van?

8. Waarop spandeer jy gewoonlik jou sakgeld?

9. As jy vandag R1minljoen wen, wat sal jy daarmee maak?

10. Wat is die hardste geluid wat jy al ooit gehoor het?

11. Vertel van die slegste weer wat jy al ooit beleef het.

12. Wat is jou gunsteling fliek?

13. Vir watter rugbyspan skree jy?

14. Wat is jou gunsteling kos?

15. Wat is jou gunsteling sjokolade?

16. Wat is jou gunsteling vak op skool?

17. Wie is jou gunsteling onderwyser?

18. Wat is jou gunsteling TV program?

19. Waarheen gaan jy as jy alleen wil wees?

20. Wie is jou gunsteling ‘band’?

21. As jy baie geld gehad het, waar sou jy jou klere gekoop het?

22. As jy baie geld gehad het, waar sou jou vakansie wou hou?



23. As jy in die toekoms kon ingaan, wat sou jy wou doen?

24. As jy kon teruggaan in die verlede, wat sou jy verander?

25. As jy net 1 kossoort vir die res van jou lewe kon eet, wat sou jy  
         kies?

26. As jy plekke met ENIGE iemand kon ruil, met wie sou jy ruil

27. Watter deel van jou daaglikse roetine geniet jy die meeste?

28. As jy EEN wens kon kry, wat sou dit wees?


