
 

 

Projekles - Kwartaal 3:  Wat vind ons hierdie kwartaal uit van ons bure in Zimbabwe? 

Ons is so bly dat julle so hard besig is om te werk aan ons insamelingsprojek vir ons buurland, Zimbabwe.  Toe ek in 
die laerskool was, het ons getrek na ‘n ander dorp.  Ek het nog nie ons bure ontmoet nie, maar ek kon hoor dat hulle 
in die middae buite in hul agterplaas speletjies gespeel het.  Dit was nie lank nie, toe verskyn daar twee hande, en 
daarna twee oë oor die bure se muur.  Hulle het op ‘n stoel geklim om te sien wie is ons.  Dit was nie lank nie, toe het 
ons aan beide kante van die muur ‘n leer prakseer, sodat ons saam kon speel.  Hulle het vir ons geleer watter 
speletjies hulle speel, en ek en my boetie kon weer vir hulle ons speletjies leer!  Saamspeel is baie lekker! 

Ons Zimbabwe bure het ‘n hele rits interessante speletjies wat hulle speel.  Kom ons kyk of van die speletjies 
bekend is, en kies een om self te speel!   

1. Wegkruipertjie  
Kinders in Zimbabwe speel wegkruipertjie - met ‘n verskil.  Almal kry kans om weg te kruip, en die een wat moet 
soek, vertel allerhande grappies terwyl daar gesoek word, sodat die wat wegkruip kan lag en makliker gevang 
word. 

2. Kudoda 
Kudoda is 'n eenvoudige tradisionele Afrika-kinderspeletjie 
wat gewild is in Zimbabwe. Hierdie speletjie, alhoewel 
eenvoudig, is wonderlik effektief om hand-oog-koördinasie te 
help ontwikkel en getalbegrip te verbeter.  
Spelers sit in 'n sirkel met 'n bak klippies of albasters in die 
middel. 
Die eerste speler gooi een klippie in die lug. Daardie speler 
probeer dan soveel klippies as moontlik optel voordat hy die 
gegooide klippie vang. 
Elke speler neem dan 'n beurt totdat al die klippies opgetel is. 
Die speler met die meeste klippies wen!  
 
3.   Mamba 
Mamba is 'n tradisionele kinderspeletjie wat regoor die vasteland gespeel word. Dit kry sy naam van die Afrika-
slang. Hierdie speletjie word beter gespeel met baie spelers, dit dra by tot die pret! 
Merk 'n area vir die speletjie uit en stel grense. Almal moet tydens die wedstryd binne die grense bly, of hulle 
moet vir die res van die rondte uitsit. Ons beveel aan om die sitkamermeubels na die mure te skuif om genoeg 
spasie te skep. 
Een speler word gekies om die mamba te wees. 
Die mamba hardloop om die gemerkte area en probeer om die ander spelers te vang. 
Wanneer 'n speler gevang word, word hulle deel van die slang se liggaam deur aan die mamba se skouers of 
middel vas te hou. 
Slegs die eerste speler kan ander mense vang. Die 'liggaam' kan egter help deur nie spelers toe te laat om verby 
te kom nie (spelers kan nie deur die mamba se liggaam gaan nie). 
Die spel gaan voort totdat een speler oor is - daardie speler is die wenner. 

 
 
Ander sportsoorte en speletjies wat baie gewild is by ons bure, is “checkers”, sokker, basketbal, tennis, krieket en 
gras rolbal.   
 
 

 


