
 Danspartytjie in pajamas

 Hou ’n fotosessie

 Bou ’n fort

 Bak koekies

 Huis | Paleis | Pondok | Varkhok

 Verf naels

 Speel wegkruipertjie

 Vra Sal jy eerder …?-vrae

 Hou modeparade

 Probeer nuwe haarstyle

 Probeer om nie te lag nie-uitdaging

 Maak vriendskapsbandjies

 Praat met aksente

 Bak pannekoek

 Speel Twister

 Maak pizzas

 Versier kolwyntjies

 Speel Uno

 Kyk ’n fliek

 Karaoke 



 ’n beroemde sanger of ’n beroemde filmster

wil wees?

 in ’n swembad Cream Soda of ’n swembad vol

melk swem?

 op ’n wolf se rug wil ry of op ’n bruinbeer s’n?

 skool toe gaan met jou skoene aan die 

verkeerde voete of met jou klere verkeerdom

aangetrek?

 die slegste speler wees in ’n span wat altyd

wen of die beste speler in ’n span wat altyd

verloor.

 onsigbaar wil kan wees of kan vlieg?

 in die woestyn of op ’n verlate eiland woon?

 ’n dinosourus of ’n draak as troeteldier hê?

 vyf broers of vyf susters hê?

 skoenlappervlerke of ’n perdestert hê?

 deur ’n by gesteek word of ’n wurm eet?

 suur melk drink of vrot eiers eet?

 ’n padda soen of vir ’n slang ’n drukkie gee?

 ’n kar hê wat kan vlieg of een wat onder water 

kan ry?

 baie vinnig of baie sterk wees?

 baie klein hande of baie groot voete hê?

 ’n pers neus of groen ore hê?

 aanhoudend jeuk of aanhoudend hoes?

 twee neuse of een oog in die middel van jou

voorkop hê?

 vir ’n week lank net fluister of net skree?

 ’n kilogram tamaties of ’n kilogram broccoli 

eet?

 ’n jas in die woestyn dra of ’n swembroek in 

Antarktika?

 ’n rou ui of ’n hele knoffelhuisie eet?

 25 cm of 2.5 m lank wees?

 die president of ’n Olimpiese atleet wees?

 iewers woon waar dit altyd somer is of altyd

winter? 
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Instruksies vir HUIS | PALEIS | PONDOK | VARKHOK
Hierdie speletjie is ’n prettige manier om jou toekoms te voorspel – amper soos ’n fortuinverteller!

4

1
Vul die kategorieë in.
Wees so kreatief soos 
jy wil en skryf vier 
keuses onder elke 
kategorie.

2 Teken ’n spiraal en tel 
die lyne.

3

Gebruik die getal en tel 
nou soveel (begin by die 
eerste kategorie en tel 
elke keuse tot by die 
laaste kategorie). 
As jou getal bv. 4 is, 
gaan jy elke keer tot 4 
tel en die vierde keuse 
doodtrek. Herhaal tot 
daar net een keuse in 
elke kategorie oorbly.

4
Hoe lyk jou toekoms?
In die voorbeeld trou jy met Tom Holland en julle woon in ’n huis. 
Julle het een kind en honde as troeteldiere. 
Jy is ’n veearts en ry met ’n Audi.


