Minute 2 win it
Algemene informatie
Dit spel bestaat uit spellen die elk binnen een minuut gedaan moeten worden. De groepen
krijgen vooraf gezamenlijk de uitleg over de spellen, elk kind van de groep moet 1 spel voor zijn rekening nemen.
Het start en stopsein wordt centraal gegeven, wel houdt elke spelleider de tijd bij, dit i.v.m. de puntentelling.

Spellen
1. De langste adem
Een ballon opblazen en vervolgens 10 bekers van de tafel blazen met de ballon.
Nodig:
10 bekers, 4 ballonnen
2. Koekiemonster.
De deelnemer gaat op een stoel zitten met zijn hoofd achterover, om de beurt wordt hem een koekjes op het
voorhoofd gelegd (in totaal 3 koekjes) De deelnemer moet het koekjes in zijn mond krijgen zonder andere
lichaamsdelen te gebruiken.
Nodig:
Stoel, 12 koekjes

3. Pasta Mania.
De deelnemer neemt 1 ongekookte sliert spaghetti in zijn mond. Vervolgens probeert bij zonder zijn handen te
gebruiken 6 penne spaghetti op de sliert te rijgen.
Breekt de sliert spaghetti af dan mag er een nieuwe sliert gepakt worden.
Vallen er penne op de grond dan mogen nieuwe penne gepakt worden.
Elke deelnemer heeft 1 min. de tijd om de opdracht uit te voeren.
Nodig:
1 tafel, ongekookte sliert spaghetti, spaghetti penne
4. Gaan met die banaan.
De deelnemer krijgt een banaan aan een touw om zijn middel gebonden. Hij mag NIET met zijn/haar handen aan
het touw komen.
Vervolgens moet de deelnemers 2 sinaasappels in een cirkel rollen.
Let op alleen de banaan mag de sinaasappels aanraken.
Nodig:
1 banaan, een touw, een cirkel op de grond, 2 sinaasappels
5. Lippenstift.
Op een tafel liggen 8 potloden, op de 2e tafel staan 8 bekertjes.

De deelnemer klemt 1 potlood tussen zijn bovenlip en zijn neus en loopt naar de 2de tafel
waar hij de stift in een beker zet. De beker mag niet omvallen en de 8 bekers moeten alle
gevuld zijn met een potlood.
Elke deelnemer heeft 1 min. de tijd om de opdracht uit te voeren.
Nodig:
8 potloden, 8 bekers, 2 tafels.
6. Elephant march:
De speler krijgt een panty over het hoofd, in de panty zit in het voetstuk een honkbal.
Er staan 6 plastic flesjes 3 links en 3 recht naast een streep, de speler moet aan elke kant van de streep een voet
houden en vervolgens met het hoofd heen en weer zwaaien om alle flesjes om te stoten.
Nodig:
6 flesjes met water, Panty, Tennisbal
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