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JEUG FUNAAND – Speletjies aand 1              

1. ALGEMENE INSTUKSIES:

-  Speletjie 1 en 2 word deur almal saam in die kerk gespeel -  een groep op die verhoog 
    en die ander groep onder op die vloer
-  Daarna kry elke groep ‘n puzzle om te bou
-  Daarna kry hulle ‘n pak kaarte en speel hulle die ‘SPOON GAME’
-  Die groep wat eerste klaar is gaan na die afslaer waar hulle vir hulle ‘n speletjie ‘koop’, 
    hiermee kry hulle of ‘n leidraad of kan die speletjie met ander reëls koop.
-  By die afslaer trek hulle ook ‘n nommer tussen 1-5 om te bepaal waar hulle begin.
-  5 spanne speel die volgende speletjies in die saal, en 5 spanne in die kerk.

2. SPELETJIES:  Grootgroep

SPELETJIE:  GROOTGROEP BENODIGHEDE WAAR
1 MUSICAL CIRCELS: (groep op verhoog, groep onder)

-  laat elke groep 2 sirkels maak,  die een sirkel staan 
   binne-in die ander sirkel
-  die kinders in die 2 sirkels kyk na mekaar, en elke 
   groep kry ‘n maatjie
-  musiek begin speel, en elke groep begin kloksgewys 
   beweeg.
-  wanneer die musiek stop, skree die persoon in beheer 
   instruksies bv. Neus, oor ens. 
-  jy en jou maatjie moet dan daai liggaamsdele teen 
   mekaar sit 

-  musiek
-  instruksiekaarte

Almal in 
die kerk

2 FEETBALL:  (Groep op verhoog, groep onder)
-  elke groep maak 2 rye met stoele wat na mekaar kyk
-  elke kind gaan sit op ‘n stoel, met hulle arms/hande 
   agter hulle rug
-  elke groep kry ‘n bal, en die einde van elke ry is die 
   ‘goalie’
-  die kinders mag net die bal met hulle voete 
   rondbeweeg, maar mag nie van die stoel af opstaan, 
   of rondbeweeg met die stoel nie – die doel is om die 
   bal so vinnig as moonlik in die ‘goalie’ te kry 

-  2 balle
-  stoele

Almal in 
die kerk

3 PUZZLE 10 puzzels Kerk 
4 SPOON GAME:

-  elke groep kry ‘n pak kaarte, en 1 minder lepel as wat  
   daar groeplede is
-  hulle beweeg die pakkie kaarte in die rondte, en 

-  10 pakke kaarte
-  genoeg lepels 
   vir elke span

kerk
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3.  SPELETJIES:  Kleingroepe:

   elkeen vat elke keer ‘n kaart
-  wanneer ‘n persoon 3 kaarte van dieselfde soort het, 
   skree hulle ‘SPOON’ elke persoon gryp so vinnig as 
   moontlik ‘n lepel, 
-  die persoon sonder die lepel is uit.
-  die speletjie eindig wanneer daar nie meer lepels oor 
   is nie.

5 AUCTION:  
-  elke groep trek ‘n nommer van 1-5 met kerk of saal 
   op, wat bepaal waar hulle speel, en met watter 
   speletjie hulle begin.
-  daarna het hulle die kans om vir hulle ‘n speletjie te 
   ‘koop’ met die fake geld
-  die span wat die hoogste aanbied vir die speletjie kan 
   die speletjie koop

-  fake geld
-  reëls vir elke 
   speletjie wat 
   hulle kan ‘koop’

kerk

SPELETJIE:  KLEINGROEPE BENODIGHEDE WAAR
1 RAAI-RAAI:

-  elke groep kry ‘n klomp prente, en hulle moet raai 
   wat dit is 
- (die span wat hierdie speletjie gekoop het, kry 4  
   leidrade)

-  x4 stelle prente Saal/kerk

2 BRAAI-BRAAI:
-  elke groep kry 2 braaitange en 2 skoene met veters
-  hulle moet die braaitange gebruik om die veters mee 
   te probeer vasmaak 
- (die span wat hierdie speletjie  gekoop het, mag een  
   hand en een braaitange  gebruik)

-  x8 braaitange
-  x4 pare skoene

Saal/kerk

3 BALANS-BALANS:
- elke groep moet die plasiekbord in ‘n plastiekbak  vol 
   water laat dryf
-  hulle moet dan 5 leë koeldrank blikkies bo-op die 
   plastiekbord balanseer 
- (die span wat hierdie speletjie gekoop het, mag hulle 
   hande gebruik om die  plastiekbord mee vas te hou 
   terwyl hulle die blikkies opsit)

- x4 plastiekborde
-  x4 plasiek bakke
-  x20 leë 
   koeldrank 
   blikkies

Saal/kerk

4 DINK-DINK:
-  elke groep kry ‘n plastiekbord waaraan ‘n klomp pegs 
   vasgemaak is
-  bo-op die bord moet hulle ‘n ping pong balletjie bons 

-x4 plastiek borde
-x4 ping pong 
  balle
-  klomp pegs

Saal/kerk
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   terwyl hulle al die pegs probeer afhaal
-  die span wat hierdie speletjie gekoop het, hoef nie ‘n 
   ping pong balletjie te bons nie, net die pegs afhaal

5 BAIE-NABY:
-  elke groep kry een lemoen
-  hulle moet in ‘n ry staan
-  die lemoen word tussen die ken en die skouer 
   vasgeknyp, en hulle moet dit vir mekaar aangee, 
   sonder om hulle hande te gebruik.
-  die span wat die speletjie gekoop het, moet die 
   lemoen vasknyp, maar mag hulle hande gebruik

X4 lemoene Saal/kerk


