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Hierdie uittreksel is onderhewig aan kopiereg. Die skrywer en 
die uitgewer het egter albei toestemming verleen dat hierdie 
uittreksel versprei mag word, so doen dit gerus.

Vir enige navrae oor kopiereg, kontak asseblief die uitgewer by 
lapa@lapa.co.za – onthou ook dat geen inhoud sonder skriftelike 
toestemming versprei of gereproduseer mag word nie.

Doendinge vir elke dag van die jaar 
word in Mei 2020 gepubliseer!

� Druk die bladsye met doendinge uit
� Voltooi die aktiwiteit en kleur dan die regmerkie in
� Skryf die datum op die stippellyn neer wanneer jy ’n 

aktiwiteit voltooi het

HOE OM HIERDIE UIT TREKSEL 
TE GEBRUIK:

Doendinge vir elke dag van die jaar 



HERW IN

Maak ’n kroon, paddas, blomme 
of ’n skilpad uit eierkartonne. 

Maak ’n toring uit ’n 
ou kartonboks. Is daar 
’n prinses in die toring?
En waar is die draak?

Maak ’n kat of ’n vuurpyl uit leë toiletrolle. 

Maak superhelde uit kurkproppe. 

Maak ’n hoender uit papierborde.

Stop ou speelklei in ’n afgeblaasde ballon. Knoop 
die ballon. Nou het jy ’n nuwe speelding.

Maak toiletrol-mummies. 
Verf die rol swart. Plak twee 

wikkelende ogies op. Verbind 
die rol met ’n ou verband. 

Gebruik ou wol of tou en maak vir jou ’n pruik of ’n snor.

Stop ou speelklei in ’n afgeblaasde ballon. Knoop Stop ou speelklei in ’n afgeblaasde ballon. Knoop 
die ballon. Nou het jy ’n nuwe speelding.die ballon. Nou het jy ’n nuwe speelding.
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Speel met klei. Jy kan 
dalk jou eie maak! Kry ’n 

resep op die internet. 

Trek snaakse 
fantasieklere aan 

(fancy dress).

Speel ping-pong 

met papierborde 

en ’n ballon.

Buig gekleurde pypskoon-

makers om letters te maak en 

skryf jou naam daarmee. Jy kan 

ook roomysstokkies gebruik.

Eksperimenteer met 
borrelende kleure. 

◗   Kry ’n muffin-pan of klein 
bakkies. 

◗   Gooi elke bakkie halfvol asyn. 
◗   Gooi ’n druppel voedselkleursel 

in elke bakkie. Gebruik ’n paar 
verskillende kleure. 

◗   Gooi ’n opgehoopte teelepel 
koeksoda in elke bakkie ... en 
wag vir die kokende gekleurde 
borrels!

WENK: Soek op YouTube  
voorbeelde van cool eksperimente.

VAN P ING-PONG-PRET 
TOT PYPSKOONMAKERS 

Dollie jou tekkies op. 

◗  Gebruik linte vir veters. 
◗   Ryg ou krale in jou veters. 
◗   Knip ’n hartjie uit leer of 

lap. Druk gaatjies in. Ryg 
dit saam met jou veters 
aan jou skoen vas. 

dalk jou eie maak! Kry ’n dalk jou eie maak! Kry ’n 

dit saam met jou veters 
aan jou skoen vas. 

ook roomysstokkies gebruik.

ook roomysstokkies gebruik.

Eksperimenteer met 
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OOS, WES, T UIS BES

Teken huise, skole, karre, 

bome en meer op karton. 

Knip dit uit en bou jou 

eie dorp!

Plak maskeerband op ’n 
mat om paaie te maak. Speel 

dan met karretjies daarop.

Maak kartonvisse. 

◗   Sit skuifspelde 
(paperclips) oor die 
visse se lywe. 

◗   Maak ’n visstok met ’n 
magneet aan die punt 
van die lyn. 

◗   Vang vis!

Bou ’n sandkasteel by die huis.

Kamp uit in 
die huis!

Hou ’n skattejag in die tuin.

Eksperimenteer met 
borrels en kouse. 

◗   Sny die onderkant van ’n ou 
waterbottel af. (Gebruik die soort 
met ’n tuit.)

◗   Glip ’n kous oor die afgesnyde 
onderkant van die bottel. 

◗   Maak die kous met ’n rekkie of 
sterk kleefband aan die bottel vas.

◗   Meng ’n bietjie skottelgoedseep 
en water in ’n bakkie. 

◗   Doop die kous in die seepwater. 
◗   Blaas deur  die bottel se opening ... 

Wow! Kyk daardie seepwurm!



MOENIE WEGKYK NIE!

COOLER AS EKKE

Plant iets in ’n mooi pot. Skryf die datum op die 
pot of op ’n roomysstokkie wat jy in die pot kan druk. 

Kyk oor ’n jaar hoe groot die plant geword het.

Vat bordkryt en skryf “Goeiemôre!” op 
iemand se tuinpaadjie.

Ontdek cool nuwe musiek. Gebruik ’n app soos 
Spotify, iTunes of YouTube vir jou musiek-skattejag.

     Dracula-dag! Oe-oe-oe!

Maak Franse roosterbrood. 

Maak ’n glyplank.

◗   Plak ou kartonbokse 

met sterk kleefband (duct 

tape) aan mekaar vas. 

◗   Lê die kartonbokse op 

’n stel trappe neer.

◗   Staan aan die bokant 

van die trappe en gly af!

Waarskuwing: Wees baie 

versigtig hiermee. Moenie dit op 

’n hoë stel trappe gebruik nie.

Sê vir mense dankie dat 
hulle jou vriend is.

Kyk lank na jou oë in die 
spieël. La-a-ank. Moenie 
wegkyk nie. Wat sien jy?

Verf ’n prent in 
die donker.

Hou ’n gesinsvasvra. Gebruik ’n bordspeletjie soos 30 Seconds of soek jou eie vrae op die internet.

Leer 5 selfverdedigings-
tegnieke. Google “self-

defence for kids”.

Leer hoe om 

’n hasie 
te teken.

Kyk ’n cool Afrikaanse fliek. 

Doen vandag alles agteruit.
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Geheime pizza

◗   Jy en jou gesinslede maak vandag elkeen sy 
eie pizza. Maar daar is ’n vangplek ...

◗   Sit verskillende pizza-bestanddele in papiersakkies. 
Niemand mag weet wat daarin is nie.

◗   Laat elke persoon drie of vier sakkies kies.
◗   Wat ook al in die sakkie was, moet op jou pizza 

kom! Dit maak nie saak of jy daarvan hou of nie. 
Lekker eet.

GOED WAT ROL EN 
TOL EN SPAT

Verf met albasters.

Bak iemand ’n poets. 

Nie te stout nie!

Maak ’n armband 
van blomme. 

Maak jou eie swembadspeelgoed.

Ry skaatsplank.

Laat ’n sneesdoekie vlieg.

1. Sny ’n sneesdoekie in blokkies 
van 2 cm x 2 cm.

2. Trek ’n kam 15 keer deur jou hare. 

3. Hou dit bo die sneesdoekies ... 
En kyk hoe dit vlieg.

Maak ’n armband 



Dit gaan vandag reën – 
maar nie druppels water 

nie … chips! 

◗   Sit ’n stortkeps of swemkeps op. 

◗   Smeer dit vol skeerroom. 

◗   Gooi Cheetos-chips na die keps. 

◗   Kyk wie kan die meeste chips op 
die keps laat vassit.

Wenk: Jy kan ander chips ook gebruik. 

Moet dit net nie na die tyd eet nie. Jig!

ALIENS EN ’N VREEMDE REËNDAG 
Vandag is jy ’n alien!

Klim boom.

VAN SP IERE 
EN SPOKE

Leer ’n nuwe 
sport of speletjie.

Vertel spookstories.

Pak jou kaste reg. 
(Jou ouers sal bly wees!)

Trek aan soos jou gunstelingboek se karakters.

Leer hoe om 

op jou hande 

te loop. 

Maak koek in ’n koppie. Kyk op 
YouTube hoe ’n mens dit doen.

Teken jou ma, pa, oupa of ouma.

Leer soos ’n model loop 

en hou ’n modeparade.

Hou ’n fliek-aand. 

Probeer ballet. Ja, 
ouens kan dit ook doen! ouens kan dit ook doen! 

Pak jou kaste reg. 
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