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Beschrijving van de activiteit
Hieronder vind je tal van korte opdrachtjes die kunnen dienen voor diverse spellen zoals bijvoorbeeld een één
tegen allen, enz.
De lijst hieronder is samengesteld dankzij de forumleden van Jeugdwerker.be en wordt regelmatig aangepast.
Heb je zelf een nuttige bijdrage, dan kun je die kwijt in
http://www.jeugdwerker.be/forum/index.php?topic=14.0
- Loop 25 keer rond het paviljoen
- Was een stuk zeep op, niet breken
- Maak een klerenketting van .. tot ...
- Schrijf een balpen leeg.
- Doe 50 kledingsstukken aan.
- Verander twee groepsleden van geslacht.
- Maak een gedichtje van 10 regels over de leiders.
- Verzamel 5 lippenstiftzoenen van niet-groepsleden.
- Leg 100 knopen in een touw.
- Vul een fles met water via een lepeltje.
- Drink een emmer water leeg
- Vind 10 verschillende insecten
- 200 keer touwke springen
- Kaartenhuisje van 4 verdiepingen
- 50 suikerklontjes op elkaar stapelen
- Knoop grassprietjes aan elkaar en vorm een ketting van 2 meter
- Smeer iemand zijn benen in met tandpasta
- Vervang een binnenband van een fietsenwiel
- 2 minuten met de groep geen enkel geluid maken
- Maak een papieren vlieger die 5 meter ver vliegt
- Vertel het sprookje van Sneeuwwitje zonder "euh" en zonder "en" te zeggen
- Zoek het verstopte pingpongballetje en blaas het rond het gebouw (heel leuk als er veel wind staat)
- Tracteer de begeleiding op een ijsje (zonder je eigen centjes daarvoor te gebruiken)
- 1 iemand roept elk kwartier "kuukelekuu"
- schrijf een kortverhaal over 2 verliefde duimspijkers
- schrijf zelf een nieuw creatief verhaal uit
- geef iemand met zijn allen een kus op de neus
- zet elke letter "e" uit een blad van de krant in het rood
- masseer elke begeleider een kwartier lang
- maak met verf 5 verkeersborden op iemands buik
- hou gedurende het spel 2 eieren bij en zorg dat ze niet breken
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- shot 20 penalty's binnen in een goal waar een begeleider de keeper is
- leer een begeleider een dansje aan
- maak een liedje over het kamp met de woorden "telefoon, koekoek en koudegolf"
- verzamel 100 originele handtekeningen
- hou een voetbal een uur in de lucht
- tel alle vensters aan de buitenkant van dit gebouw
- maak een digitale foto van een baby, een twintiger, een dertiger en een zeventiger
- verzamel schoenmaten 32, 37, 42 en 46
- klop eiwit van 5 eieren stijf
- Snel 5 titels van sprookjes
- Snel 20 dieren opnoemen
- Bouw een menselijke piramide van 3 verdiepingen
- Een hoedje in papier vouwen
- Maak een kunstwerk met schoenen
- 10 vlechtjes in iemands haar doen
- Rap een lijstje maken met 20 meisjesnamen
- Zeg zo lang mogelijk A
- Zoek een stoel waar je niet kan op zitten (Paddestoel)
- Zoek een bril dat je niet kan opzetten (wc bril)
- maak een ketting van 1 meter met teen- en vingernagels
- zeg het alfabet achterstevoren
- leg knopen in een touw met mes en vork (gemakkelijker dan je denkt)
- verzamel een zakje haar
- bind rond je middel een touw en laat achteraan een stuk hangen waaraan je een balpen hangt (de balpen hangt
dus tussen je benen). Op de grond staat een leeg flesje. Probeer nu de balpen in het flesje te laten zakken,
zonder je handen te gebruiken natuurlijk!
- scheer de benen van een man
- eet een boterham, besmeerd met choco of confituur, zonder je handen te gebruiken
- nummer elk bladje van een rol wc-papier
- gedurende heel het spel, moet er iemand handstand doen.
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