
JEUG FUNAAND: Challenges

1.  PRAISE EN WORSHIP 

2. INSTRUKSIES VIR DIE AAND:

- Ons eerste aand is weer in die vorm van ‘n ‘funaand’.
- Ons gaan die meisies en die seuns teen mekaar laat deelneem soos ‘n tipe ‘battle of the 

sexes’ aand.
- Al die meisies gaan saam in groepe wees en al die seuns vir die aand.
- Ek gaan ‘n sak hê met vrae en challenges in.
- Die meisies en seuns gaan beurte kry om uit die sak te trek waaraan hulle volgende teen 

mekaar gaan deelneem.
- As ‘n vraag getrek word, word die vraag hardop gelees, die seuns en meisies moet dan kyk of 

hulle die antwoord ken, dit op ‘n papiertjie skryf en vir my bring (NIE uitskree nie, dan word die 
seuns of meisies vir die rondte gediskwalifiseer al is die antwoord ook reg.)

- As ‘n challenge getrek word sal elke groep hulle hulpbronne kry vir die challenge en op die 
woord BEGIN kyk of die seuns of meisies eerste klaar is of gewen het – wat ookal die 
challenge was.

- Die vrae gaan ek nie voor die tyd vir die leiers gee nie, maar wel net ‘n opsomming van elke 
speletjie sodat julle kan weet wat aangaan.

- Die goeie nuus is dat julle hoef voor te berei nie, net deur die speletjies lees en weet wat 
aangaan.

- Bring asb hierdie blaai Woensdagaand saam, want dis julle instruksies vir elke speletjie – soos 
die groep die challenge trek lees julle die instruksies vir jou groep.

3. CHALLENGES:

- TIC – TAC – TOE: o en x in ‘ou Afrikaans:  As die challenge getrek word neem elke 
seunsgroep teen ‘n meisiegroep deel om te kyk wie die kampioene is! Ek het groot borde en x 
en o wat ek vir die groepe sal gee om mee te speel.

- KOUKIE-TOUTJIE: Elke groep kry ‘n koukie en papier, asook soveel toutjies as wat daar 
groeplede is. Die een kant van elke toutjie moet aan die koukie vasgemaak word, en elke 
groeplid hou ‘n ander kant van ‘n toutjie vas. Die groepe moet dit teken wat ek vra deur die 
koukie met die toutjies te beheer, bv. hartjie, sirkel ens.

- MABLE MAZE: Elke groep kry ‘n papierbord, stukkies papier, cellotape, skêr en ‘n albaster. 
Hulle moet ‘n ‘maze’ met die papier bou en die albaster deur dit laat rol. Die eerste groep wat 
die maze kan bou en die albaster suksesvol vir my deur dit kon rol is die wenner van hierdie 
challenge.

- VERTEL ‘N STORIE: Elke groep kry ‘n sakkie met ‘n paar ‘random’ artikel in. Hulle moet kyk 
hoe vinnig hulle dit kan gebruik om vir my ‘n storie te kan vertel deur AL die artikels in die sak 
te gebruik.

- SIMON SAY – DRAW: Elke kind kry ‘n stuk papier, backingbord en pen, i.p.v aksies wat Simon 
say – moet hulle teken wat Simon say. Ek sal Simon wees wat die instruksies gee.

- WOORDSPELETJIE: Elke groep kry ‘n sakkie met woorde in, pen en papier. Kyk hoeveel 
woorde julle van die woord op die papiertjie kan maak. As daar bv. 2 ‘e’ in die woord is, mag 
twee in die nuwe woord gebruik word – as daar net 1 is, mag net een gebruik word ens.



- BIBLE CHARADES: “stomstreke’ is die ou Afrikaanse woord. Elke groep kry ‘n sakkie met 
instruksies wat hulle moet uit ‘act’ vir die groep. Onthou NIEMAND mag praat nie, NET aksies 
mag gebruik word!

4. SLUIT AF MET GEBED EN GEE SELFONE TERUG


