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JEUG FUNAAND – Speletjies aand 2 
(Minute to win games)                 

1. MINUTE TO WIN GAMES:  

SPELETJIE BENODIGHEDE WAAR
1 Gee vir elke speler 5 stukkies macaroni wat op ‘n tafel 

lê en een stukkie spaghetti.  Hulle moet die spaghetti in 
hulle mond sit, en probeer om al 5 stukkies macaroni 
deur die spaghetti te kry sonder om hulle hande te 
gebruik

- Tafel
- Macaroni
- Spaghetti 

Kerk 

2 Plak 2 strooitjies per span op ‘n tafel vas met 
wondergom.  Sit ‘n stoel per span agter hulle neer met 
‘n klomp smarties op (2 smarties per speler). Hulle moet 
‘n strooitjie in hulle mond hou, ‘n smartie daarmee 
opsuig, en bo-op die 2 strooitjies op die tafel balanseer. 
Wanneer hulle klaar is kan hulle die 2 smarties eet – 
geen hande mag gebruik word nie.

- Tafel 
- Strooitjies
- Wondergom
- Smarties 
- ‘n Stoel vir elke 
   span

Kerk 

3 Elke kind kry ‘n koekie wat hulle op hul voorkop moet 
sit, hulle moet kyk hoe vinnig hulle die koekie tot in 
hulle mond kan manouver sonder om dit te laat val – en 
dan kan hulle die koekie eet.

- Koekie per kind Kerk 

4 Pak 5 leë koeldrank blikkies in ‘n driehoek vorm op ‘n 
tafel.  Elke groep kry ‘n rekkie en ‘n klippie, en moet kyk 
hoeveel blikkies hulle in ‘n sekere tyd kan raakskiet – of 
watter groep eerste al die blikkies kan omskiet

- 10 Leë 
   koeldrank  
   blikkies
- Rekkies
- Klippies
- Tafel 

Saal 

5 Pak die 3 tafels sodat hulle een lang ry maak.  Pak die 
glase met water in op die middelste tafel.  2 spanne 
neem gelyk deel en staan aan die kort kant van die tafel 
met hulle 9 ping pong balle elke.  Die spanne neem 
gelyk deel en moet kyk wie die meeste balle in die glase 
kan ingooi

- 3 tafels
-  6 lang glase met 
   water in
-  9  ping pong 
   balle per span

Saal 

6 Elke span kry 10 ping pong balle, en 10 tod glasies.  
Hulle moet die maatband gebruik as ‘slide’ om die balle 
in die glasies in te kry.  Die span wat eerste al 10 balle in 
die 10 glasies het is die wenners.

-  Tafel 
- 10 ping pong 
   balle vir elke 
   span
-  10  tod glasies 
   per span
-  maatband per 
   span

Saal 
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7 Balloon race:  almal  (wanneer al die speletjies klaar is)
Kinders kry elkeen vir hulle ‘n maatjie en een ballon.  
Hulle moet die ballon opblaas, rug teen rug staan, met 
die ballon tussen hulle, en hulle arms in die lug.  Dan 
moet hulle resies hardloop teen mekaar – heen en 
weer.  Hulle mag nie aan die ballon raak nie

-  Ballonne Saal 


