
 
 

 
 

Aktiwiteit 1: 
 

Volg die volgende instruksies: 
 

1.  Lees eers deur al die vrae voordat jy dit so vinnig as moontlik probeer beantwoord. 

2. Skryf jou naam in die middel van die papier. 

3. Teken ‘n hartjie bo jou naam. 

4. Skryf jou van in die regterkantse onderste hoek. 

5. Trek twee strepies deur jou van. 

6. Teken ‘n prentjie van jou gunsteling kos onder jou naam. 

7. Teken ‘n ‘smiley face’ binne in die hartjie wat jy bo jou naam geteken het. 

8. Teken ‘n koei in die linkerkantste onderste hoek. 

9. Skryf jou gunsteling twee flieks aan die onderkant van die papier neer. 

10. Draai na die een aan jou linkerkant en vra of hulle die meeste van KFC of McDonalds hou. 

11. As hulle die meeste van KFC hou, teken ‘n hartjie enige plek op jou blaai. 

12. Staan op en sê jou naam hardop. 

13. Antwoord die volgende vraag hardop:  Hou jy van broccoli? 

14. Doen die volgende som op die agterkant van jou blaai:  40 x 30 

15. Staan regop en tel hardop agteruit van 10 – 0. 

16. Skryf jou gunsteling kleur net bokant jou gunsteling flieks 

17. Trek ‘n vierkant om die woord kleur in nommer 16. 

18. Staan op en sê hardop  – “Ek is amper klaar met die instruksies”, sodat sy kan weet wie 

amper klaar is. 

19. Teken ‘n huisie op die agterkant van jou blaai 

20. Noudat jy die instruksie deurgelees het, doen net nommer 1,2 en 19. Sit stil en moet vir 

niemand sê dat hulle alles doen omdat hulle nie die instruksies gevolg het nie.   

 



 

 

 

Speletjie 1: Simon Says……. 
 

 

1. Simon sê buig jou knieë 

2. Simon sê buig 

3. Simon sê klap jou hande 

4. Simon sê freez 

5. Simon sê lag 

6. Simon sê maak ‘n snaakse gesig 

7. Simon sê maak of jy op ‘n stoel sit 

8. Simon sê sit jou hande op jou heupe 

9. Simon sê rol jou oë 

10. Simon sê skud jou regter voet 

11. Simon sê klap jou vingers 

12. Simon sê stamp jou linker voet 

13. Simon sê glimlag  

14. Simon sê staan op jou tone 

15. Simon sê steek jou jong uit 

16. Simon sê staan op jou regter voet 

17. Simon sê swem 

18. Simon sê vat aan jou enkel 

19. Simon sê draai in die rondte 

20. Simon sê waai ‘koebaai’ 

21. Simon sê beweeg jou vingers 

22. Simon sê gee jouself ‘n drukkie 

23. Simon sê spring 

24. Simon sê loop soos ‘n krap 

25. Simon sê spring soos ‘n padda 

26. Simon sê maak of jy ‘n koei melk 

27. Simon sê maak of jy perdry 

28. Simon sê maak of jy ‘n kar oplig 

29. Simon sê skree 

30. Simon sê maak of jy touspring 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Speletjie 1: Simon Says….. Reverse 
 
 

1. Simon sê in reverse: gaan sit 

2. Simon sê in reverse: hop op jou linker voet 

3. Simon sê in reverse: maak ‘n gelukkig gesig 

4. Simon sê in reverse: maak of jy iets lig optel 

5. Simon sê in reverse: lig jou linkerhand op 

6. Simon sê in reverse: maak jou oë toe 

7. Simon sê in reverse: kyk af 

8. Simon sê in reverse: skud jou kop  

9. Simon sê in reverse: staan op 

10. Simon sê in reverse: hop op jou regter voet 

11. Simon sê in reverse: maak ‘n hartseer gesig 

12. Simon sê in reverse: maak of jy iets swaar optel 

13. Simon sê in reverse: lig jou regterhand op 

14. Simon sê in reverse: maak jou oë oop 

15. Simon sê in reverse: kyk op 

16. Simon sê in reverse: knik jou kop 

 

 

 

 



 

 

 

 

Speletjie 1: Simon Says….. Teken 
 
 

1. Simon sê teken ‘n groot blou reghoek in die middel van die bladsy. 

2. Simon sê teken oë aan die bokant van die reghoek. 

3. Simon sê teken ‘n geel sirkel in die regterkantse hoek van die reghoek. 

4. Simon sê teken ‘n geel sirkel in die linkerkantse hoek van die reghoek. 

5. Simon sê teken teken oranje ‘spikes’ aan die bokant van die reghoek. 

6. Simon sê teken groen driehoek in die middel van die reghoek. 

7. Simon sê teken twee pienk sirkels aan weerskante van die reghoek. 

8. Simon sê teken ‘n swart oval onder die groen driehoek. 

9. Simon sê teken ‘n blou lyn onder die groen driehoek. 

10. Simon sê teken jou naam in die regterkantse hoek van die blaai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       
 
 


