
Die Tien Gebooie Minute to win it

Speletjie 1:  Deel die groep op in twee gelyke spanne en laat hulle in rye agter 
mekaar staan.  Gee vir elke kind ‘n klein marshmallow.  Oorkant hulle plaas jy 
tafels met ‘n koppie op vir elke groep.  Een vir een moet die kinders in elke ry 
probeer om die marshmallow in die koppie te gooi.  Kyk watter groep kan in een 
minuut se tyd al hulle marshmallows in hulle koppie gegooi kry.

Eerste gebod:  Daar is net een God.  Jy mag nie ander gode behalwe vir My hê 
nie.

Speletjie 2:  Gee vir elke groep twee 2 liter koeldrank bottels.  Gooi in een van 
die bottels rys of mini-marshmallows of pap.  Die groepe moet probeer om die 
inhoud van die een bottel oor te gooi in die ander bottel.  Die groep wat die 
meeste oorgegooi kan kry in een minuut se tyd, wen.

Tweede gebod:  Jy mag nie ‘n afgod maak of teken en dan voor dit neerkniel en 
dit god noem nie.

Speletjie 3: Gee vir elke kind drie opgeblaasde balonne.   Hulle moet al drie 
balonne vir ‘n minuut in die lug probeer hou.  Dit mag glad nie die grond raak nie.

Derde gebod:  Jy mag nie my Naam verkeerd of as ‘n vloekwoord gebruik nie.

Speletjie 4:  Kies ‘n kind uit elke groep om op ‘n stoel te kom staan.  Plaas ‘n 
koppie op die grond voor hulle.  Gee vir die twee kinders elkeen vier ping pong 
balle.  Hulle moet probeer om die balle in die koppie voor hulle te laat val sonder 
dat dit uitbons.

Vierde gebod:  Werk ses dae van elke week en rus op die rusdag.

Speletjie 5:  Kies 5 kinders uit elke groep om die volgende speletjie te doen.  
Smeer petrolium jellie (Vaseline) op hulle neuse.  Plaas op ‘n tafel vir elke groep 
twee bakkies.  In die een is daar vyf watte en die ander een is leeg.  Elke kind 
kry ‘n beurt om met hulle neuse een van die watte oor te dra na die ander bakkie.  
Die groep wat eerste klaar is of die meeste watte oorgedra het in ‘n minuut se 
tyd, wen.



Vyfde gebod:  Eer jou pa en jou ma.

Speletjie 6:  Gee vir elke groep ‘n pak kaarte en ‘n koppie.  Die gesigkant van 
die kaarte moet op wys.  Plaas die 6 van harte heel onder. Hulle moet die pak 
kaart op die koppie plaas en dan die kaarte blaas.  Die doel is om net die 6 van 
harte oor te hê op die koppie. 

Sesde gebod:  Jy mag nie moord pleeg nie.

Speletjie 7:  Kies een kind uit elke groep vir hierdie speletjie.  Sit twee houers 
neer vir elke groep.  In die een houer is 7 ping pong balle en die ander een is 
leeg.  Gee vir die twee kinders ‘n groot lepel.  Hulle moet nou probeer om met die 
lepel in hulle monde die balle oor te dra van die een houer na die ander een.

Sewende gebod:  Julle mag nie julle mans of vrouens sommer net so los as julle 
getrou het nie.

Speletjie 8:  Kies een kind in elke groep vir die volgende speletjie.  Gee vir 
hierdie kinders 8 muntstukke.  Met een hand agter die rug, moet hulle die 
muntstukke so vinnig as wat hulle kan op mekaar stapel op ‘n tafel om ‘n toring te 
maak.  Die kind wat eerste klaar is, wen.

Agste gebod:  Jy mag nie steel nie.

Speletjie 9:  Gee vir elke groep 9 ronde koekies.  In elke groep kies hulle een 
kind.  Daardie kind moet sy/haar kop agtertoe buig terwyl die res van die groep 
die koekies probeer in ‘n toring pak op sy/haar voorkop.  Die groep wat eerste 
klaar is wen, of die meeste koekies opgestapel het in een minuut se tyd.

Negende gebod:  Jy mag nie jok nie.

Speletjie 10:  Knip twee prente in tien stukke elk om van dit ‘n legkaart te 
maak.  Jy kan ‘n prent in ‘n tydskrif gebruik of selfs die voorkant van ‘n pap boks.  
Gee vir elke groep hulle legkaart.  Kyk watter groep kan die vinnigste die 
legkaart bou.

Tiende gebod:   Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders s’n is nie:  
soos iemand se huis, of sy kar of sy geld of speelgoed of enige iets van hom nie.


