
JEUG FUNAAND – Speletjies aand 4 

1. SPELETJIES:

1.1 Pikkewyn sokker

1.2 Musical bag:

‘n Sakkie met opdragte of vrae in word rondgestuur terwyl die musiek speel, wanneer die musiek ophou 
moet die persoon wat die sakkie vashou ‘n papiertjie uithaal en of die vraag antwoord of die opdrag 
uitvoer.

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?



1.3 Vasvra Kompetisie:

Verdeel die groep in 4 groepe.  Elke groep het dieselfde aantal vrae om in 90 sekondes te antwoorde.  Die 
span wat al die vrae in 90 seksondes kon antwoord wen.

GROEP 1:

1.  Wat het Jesus sy volgelinge genoem?  (disippels)
2. Hoeveel lewens het ‘n kat? (1)
3. Watter letter kom na T? (U)
4. Hoeveel kleur is in die Suid-Afrikaanse vlag? (6)
5. Watter kleur is goeie melk? (wit)
6. Wat is 87-31+51-14+29? (122)
7. Wie het Jesus verraai?  (Judas)
8. ‘n Paar maande het 31 dae en ander 30 dae, hoeveel het 28 dae? (almal)
9. Wat gebeur wanneer jy ‘n groen steen en rooi water gooi? (dit raak nat)
10. Watter woord in die woordeboek is verkeerd gespel? (verkeerd)
11. As jy my het, wil jy my deel, as jy my geddel het, het jy my nie meer nie (geheim)
12. Wat breek ‘n mens sonder dat jy dit vashou? (belofte)

GROEP 2:

1. Hoeveel dissipels het Jesus gehad? (12)
2. Wat is 62+27-41+39-13? (74)
3. In watter afdeling van die militêre mag kry ‘n mens duikbote? (vloot)
4. Wie was SA se president na Mandela? (Mbeki)
5.   Wie het Dawid doodgemaak? (Goliat)
6. Waarvoor staan PVA? (Plan van aksie)
7. Hoekom sweet party krieket spelers nie? (Hulle het te veel Fans)
8. Wat kan jy nooit tydens middagete en aandete eet nie? (ontbyt)
9. Wat is die beste ding om op ‘n lekker  chocolate koek te sit? (jou mond)
10. Wat is aan die einde van die reënboog? (d)
11. Wat het een oog, maar kan nie sien nie? (naald)
12. wat gaan op, maar kom nooit af nie? (ouderdom)

GROEP 3:

1. Wie was  in ‘n leeukuil gegooi ?  (Daniel)
2. Watter kers brand langer – pienk of blou? (nie een nie, albei brand korter)
3. Waarvoor staan ASAP? (as soon as possible)
4. Wat moet jy eet om die dokter weg te hou? (appel)
5. Wat is 57+29-43+37-17? (63)
6. Wie was saam met Eva in die paradys? (Adam)
7. Wat gaan up en af sonder om ooit te beweeg? (trappe)
8. Hoe kan jy sewe ‘n ewe getal maak? (vat die ‘s’ weg)
9. Wat reis oor die wêreld, maar bly in ‘n hoekie? (‘n seël)
10. Hoe meer van hulle jy neem/gee, hoe meer los jy agter (treë / voetstappe)
11. Wat breek elke keer wanneer jy dit noem? (stilte)
12. Wat bind 2 mense saam, maar raak net aan een? (trouring)
  



GROEP 4:

1. Watter kleur is die steel van ‘n rooi roos? (groen)
2. Hoe spel ‘n mens Mississippi?
3. Watter kant hardloop die wysers van ‘n horlosie? (kloksgewys)
4. Wat is 93-17+37-29+43? (127)
5. Wie het in ‘n vis se maag beland?  (Jona)
6.   Watter 2 gratis koerant kry ons in die Baai? (Algoa Sun and Express)
7. Wie was Jesus se ouers? (Josef en Maria)
8. Daar is ‘n kop en ‘n stert, maar geen lyf nie – wat is dit? (muntstuk)
9. Wat het oseane, maar geen water nie? (‘n kaart / map)
10. Wat is vol gate, maar hou nogsteeds water? (spons)
11. Wat draai alles om, maar beweeg self nooit? (spieël)
12. Wat behoort aan my, maar meestal deur ander gebruik? (my naam)

4.4  PPT speletjie - Scattegories


