
KINDERKERK LES: Funles: Welkom terug!

Doel van les:

 ‘n Funles om die kinders terug te verwelkom by Kinderkerk.

Hierdie speletjies is aangepas uit:

https://www.childrens-ministry-deals.com/collections/minute-to-win-it-games/products/emojis-minute-to-win-it-
games

Gee vir elke groep ‘n emoji kaart met die verskillende emojis op.  Vra ‘n klompie vrae en die kinders 
kan in die groep vir die leiers wys hoe hulle voel as antwoord op die vrae.

Vragies:
1. Hoe was julle vakansie?
2. Hoe was die eerste week van skool?
3. Hoe voel julle om by die sel te wees vanaand?
4. Is julle reg vir die jaar?

Speletjie 1:  Gesig oefening:  Gee vir elke kind ‘n koekie.  Hulle moet die koekie op hulle voorkoppe 
sit en net met die spiere in hulle gesig, die koekie beweeg van hulle voorkoppe na hulle monde.  

Speletjie 2:  Hartjie ogies:  Gee vir elke groep ‘n pak speelkaarte.  Die groep moet soek vir die 
twee van harte kaart tussen al die ander kaarte.  Hulle mag nie met hulle hande daarna soek nie, 
maar moet met hulle asems die pak kaarte blaas om so die kaarte te versprei en die twee van 
harte te kry.  Wanneer hulle dit gekry het, moet die leier die kaart voor sy/haar oë hou soos die 
hartjie ogies emoji.  Die groep wat die kaart eerste vind met die leier wat dit so ophou, wen.

Speletjie 3:  Smiley kuns:  Gewoonlik sien ons die emojis op ‘n foon, maar vanoggend gaan julle 
dit self maak.  Gee vir elke groep boksies/stukkies papier/krale/knope om ‘n smiley emoji so vinnig 
as moontlik te maak.

Speletjie 4:  Emoji gesig:  Kies die emojis wat jy wil gebruik uit die emojis wat aan die einde van 
die les verskaf word en maak vir elke groep een van elke emoji.  Knip dit uit en gooi dit in ‘n sakkie.  
Elke kind in elke groep kies ‘n emoji uit die groep se sakkie.  Hulle kry nou een minuut om die emoji 
wat hulle gekry het te probeer naboots.  Daarna kan hulle vir die ander groepe hulle emoji, en hoe 
hulle dit probeer naboots wys.

Speletjie 5:  Lag gesiggie:  Elke leier kry nou die kans om ‘n grappie te kom vertel of ‘n snaakse 
gesig te maak. Die doel is om die kinders te laat lag, die kinders moet probeer om glad nie te lag 
nie.  Die kinders wat lag, is uit.    
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Speletjie 6:  Soen gesiggie:   Gee vir elke kind ‘n papierbord en koki/gem.  Wys die prentjie van 
die soentjie emoji.  Die kinders moet nou die papierbord op hulle koppe sit en die soentjie emoji 
probeer teken. 

Speletjie 7:  Lekker eet gesig:  Gee vir elke kind ‘n blou stokkielekker.  Julle het 1 minuut kans 
om die stokkielekker te lek – nie te eet nie – om so julle tonge blou te kry.  Dan moet julle die 
‘lekker eet’ emoji prentjie naboots.  

Ek hoop dat as julle vanoggend hier ingekom het en dalk bietjie bang of alleen gevoel het, julle nou 
sommer baie beter voel.  Onthou dat Jesus presies weet hoe ons voel en Hy is daar om te help.  
Ons kan Hom enige tyd vertel hoe ons voel.

Sluit af met gebed in groepe.








