INLEIDING EN OVERZICHT
Omdat de eerste editie van de beweegkaarten goed in de smaak viel bij de scholen en
leerlingen, heeft Breda Actief een tweede bundel gemaakt. Nu is er dus extra veel keuze uit
spelletjes voor één of twee personen en kan iedereen thuis lekker in beweging blijven!
Er zijn voor iedere leeftijd leuke spellen! De spellen zijn voor binnen en buiten. Kijk ook
eens naar de spellen van andere groepen voor nog meer inspiratie!
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EIERWEKKER VERSTOPPERTJE
Groep 1/2 buiten
WAT HEB JE NODIG
•

Eierwekker

Je speelt dit spel met 2 of meer personen.
OPDRACHT
•
•
•
•

Eén iemand stelt de tijd van de eierwekker in en verstopt de wekker in de tuin
Wanneer de eierwekker is gevonden moet de andere speler hem proberen zo snel
mogelijk te vinden
Hierna wisselen de rollen om
Degene die hem het snelst vindt heeft gewonnen

VARIATIE
•
•

Speel het spel met een blinddoek om, nu moet je heel goed luisteren.
Verzin van te voren een opdracht voor diegene die heeft verloren.

3

ZAKLOOPRACE
Groep 1/2 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Vuilniszakken (of andere grote zakken)
Flessen of stenen voor het begin en eindpunt

Je speelt dit spel met minimaal 2 spelers.
OPDRACHT
•
•
•
•
•

Maak een eigen parcours in de tuin
Geef hierbij een duidelijk begin en eindpunt aan.
Tel samen af, of laat iemand aftellen
Spring zo snel mogelijk in je zak naar het eindpunt toe
Degene die als eerst bij de finish is, wint

VARIATIE
•

Maak het parcours lastiger door bijvoorbeeld ergens een rondje omheen te
springen
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MEMORY ESTAFETTE
Groep 1/2 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Set memory kaarten
Pion of boom

Je kan dit spel alleen spelen of tegen iemand anders.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•
•

Voor je begint moet je de memory kaarten klaarleggen op een afstand van 7 meter.
Je begint met rennen richting de memory kaarten.
Als je bij de memory kaarten aan bent gekomen draai je er twee om.
Zijn het dezelfde plaatjes neem je ze mee terug, zo niet draai je ze weer om.
Vervolgens ren je terug naar de boom/ pion, hier ren je omheen.
Je gaat net zo lang door tot alle plaatjes geraden zijn.
Als je dit spel met tweeën wil doen, ren je om en om.

VARIATIE
•

Bepaal zelf met hoeveel memory kaarten je gaat spelen, hoe meer kaarten hoe
moeilijker het spel zal zijn.
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BALLON BESCHERMEN
Groep 1/2 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Ballonnen
Touwtje

Je speelt dit spel tegen iemand anders.
OPDRACHT
•
•
•
•

Voor je begint blaas je allebei een ballon op en deze maak je met een touwtje aan
je enkel vast.
Op het startsein ren je naar elkaar toe.
Als je bij de ander bent probeer je de ballon van de ander kapot te trappen.
Let op bescherm je eigen ballon zodat deze heel blijft.

VARIATIE
•

Je kan variëren met de grootte van de ballonnen, een grote ballon is makkelijker te
raken dan een kleine ballon.
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TEKEN ESTAFETTE
Groep 1/2 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•
•
•

2 potloden of pennen
3 A4 vellen
2 pionnen (of iets anders om de start aan te geven)
1 tafel of stoel

Dit spel speel je met 2 personen tegen elkaar.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•
•

De 2 kinderen starten ieder bij een pion
Je telt af “3, 2, 1…… Start!”
Beide kinderen rennen tegelijk naar de overkant waar een potlood (of pen) en
papier ligt
In het midden staat een tafel (of stoel) waar een tekening op ligt
De kinderen gaan proberen deze tekening na te tekenen
De kinderen mogen steeds maar 1 streep zetten op hun papier, daarna moeten ze
terug naar het beginpunt rennen om de pion aan te tikken
Het kind dat als eerste de tekening af heeft die heeft gewonnen (hij moet wel op de
tekening lijken die op tafel ligt natuurlijk!)

VARIATIE
•
•

Als je het spel in je eentje wilt spelen kan je proberen zo snel mogelijk de tekening
te maken door steeds een streep te zetten en terug te rennen
Makkelijkere of moeilijkere tekening kiezen om na te maken
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SJOELEN
Groep 1/2 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Materialen om een poortje te kunnen maken; duplo, stoel, tafeltje, kruk(je), houten
blokken of iets anders creatiefs.
10 wc-rollen, tennisballen of opgerolde sokken.

Dit spel speel je alleen of samen met iemand.
OPDRACHT
•

•

•
•

Je maakt tegen een muur verschillende poortjes naast elkaar van verschillende
groottes, door een stoel - kruk - brug van duplo - brug van blokken te bouwen. Zorg
dat het voorwerp waar je mee gaat rollen onder het poortje door kan.
Je maakt een lijn een paar meter voor de poortjes, door bijv. een lijn te maken met
wc papier en vast te plakken met plakband of iets zwaars op ieder uiteinde te
zetten. Hoe verder weg, hoe moeilijker het wordt. Begin makkelijk.
Hoeveel wc-rollen/tennisballen/sokken kun jij door de poortjes schuiven?
Lukte het ook door het kleinste poortje?

VARIATIE
•
•
•

Hoeveel rondes heb jij nodig om alle 10 de wc-rollen/tennisballen/sokken onder de
poortjes te schuiven?
Varieer met de afstand - voorwerp - poortjes.
Kun je het ook achterwaarts? Kijk dan door je eigen benen en schuif het onder
jezelf door naar de poortjes.
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DANSEN
Groep 1/2 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Muziek
Evt. ipad of tv.

Dit spel speel je alleen of samen met iemand.
OPDRACHT
•
•

•
•

Zet je favoriete muziek op en dans!
Lastig om vrij te dansen? Kies een nummer waarin precies verteld wordt wat je
moet doen. Onderstaande zijn altijd een groot succes!
o Hokey Pokey
o Chi Chi Wa
o Hoofd schouders knie en teen
o Pinguindans
o Kabouterdans
Heb je een ipad of tv? Dan kun je ook de uitvoering bekijken.
Klinkt dit veel te makkelijk? Kies dan een filmpje uit op youtube waarin stap voor
stap een dansje wordt voorgedaan.

VARIATIE
•

Dansvariant op ‘ik ga op vakantie en ik neem mee’. Vrij dansen samen met je
broer/zus/papa/mama. Eén iemand begint met een danspasje, de volgende
persoon doet het na en plakt er een eigen pasje achteraan. De volgende persoon of
persoon 1 voert de twee pasjes uit en plakt er weer een nieuwe achteraan. Wie
onthoudt de danspasjes het best?

•

Voorbeelden:
o Stap naar voren en terug.
o Springen.
o Klappen.
o Rondje draaien.
o Zwaaien.
o Stappen op de plaats.
o Huppelen.
o Met je heupen draaien.
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HOOFD, SCHOUDER, KNIE EN TEEN
Groep 1/2 binnen
WAT HEB JE NODIG
•

Een bolletje van 2 sokken

Dit spel speel je met 2 personen of meer.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•

Er is 1 iemand die praat
Je legt het bolletje sokken ergens neer, bijvoorbeeld op de tafel of op de grond. De
deelnemers moeten even ver van het bolletje sokken vandaan staan.
Het kind (of ouder) die praat gaat steeds iets opnoemen (bijv. hoofd, schouder,
knie, rug, buik, arm etc.)
Het kind dat moet luisteren gaat alles wat de ouder zegt met 2 handen aanraken,
dus als er hoofd wordt gezegd moet hij zijn hoofd met 2 handen aanraken
Op het moment dat de ouder sok zegt, moet het kind zo snel mogelijk de sok
pakken.
Het kind dat dat als eerste doet heeft 1 punt gescoord! Als de kinderen het tegelijk
vastpakken hebben ze allebei een punt

VARIATIE
•
•

Een opdracht geven zoals: rondje draaien, op je buik liggen, op je rug liggen, zitten
etc.
Het laatste rondje voor meer punten spelen (bijv. 5 punten)
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WASLIJNKNALLEN
Groep 3/4 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Waslijn
Kranten
Balletjes

Het spel kan alleen of tegen elkaar gespeeld worden.
OPDRACHT
•
•
•
•

Hang kranten aan de waslijn
Probeer met de balletjes de kranten van de lijn te gooien.
Alleen: gooi in 1 minuut zoveel mogelijk kranten van de lijn
Samen: Wie als eerste 3 kranten van de lijn gooit mag de ander een huishoudelijke
taak geven.

VARIATIE
•

Als variatie kan je ook sokken pakken. De verliezer ruimt de was op.
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WATERBALLON VOLLEYBAL
Groep 3/4 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Waslijn
Ballonnen met water. Het liefst grote ballonnen met een beetje water die zijn
makkelijker te vangen.

Het spel speel je met minimaal 2 spelers.
OPDRACHT
•
•
•

Verdeel de deelnemers aan de twee kanten van de waslijn.
Gooi de bal over de lijn.
De tegenstander probeert de ballon te vangen.

VARIATIE
•
•

De hoeveelheid water in de ballon maakt het spelletje makkelijker en moeilijker.
Je kan een hoeslaken om de waslijn hangen zodat je elkaar niet ziet. Blind
waterballon volleybal.
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HOOGHOUDEN
Groep 3/4 buiten
WAT HEB JE NODIG
•

Een ballon of een bal

Dit spel speel je alleen.
OPDRACHT
•
•
•

Probeer de bal zo vaak mogelijk omhoog te gooien en weer te vangen
Probeer de ballon zo lang mogelijk hoog te houden met je handen, voeten, knieën,
hoofd
Verzin je eigen trucje

VARIATIE MET DE BAL
•
•
•
•
•
•
•

Gooi de bal omhoog laat 1x stuiteren en pak dan vast
Gooi de bal omhoog laat hem door het poortje van je armen vallen, stuiteren en
pakken
Gooi de bal omhoog en : klap 1x in je hand/raak je neus aan/raak je oor aan
Stuiter met 2 handen, met 1 hand, links, rechts of wissel
Stuiter een rondje, vierkant, driehoek, acht
Houd de bal stil op je hand
Gebruik een andere bal voor dezelfde oefeningen, een die groter/ kleiner is.

VARIATIE MET DE BALLON
•
•

Zorg dat je de ballon hoog houd maar gebruik daarbij een bepaalde volgorde van
lichaamsdelen bv. hoofd, schouder, knie, teen
Houd de ballon hoog maar gebruik daarvoor een racket/stok/ stick/ frisbee
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KUB
Groep 3/4 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

10 blokken van +/- 10 cm hoog (kegels, pionnen, speelgoed beesten, wc-rollen) die
je om kan gooien
6 stokken (ballen, sokken) waar je iets mee om kan gooien
1 koning van +/- 20 cm hoog (groter blok, blokken toren, speelgoed beest) die je om
kan gooien

Dit spel speel je met minimaal 2 personen.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•

Kies wie er mag beginnen.
Probeer van achter jouw rij blokken, de blokken van de andere persoon om te
gooien.
Heb je alle 6 de stokken gegooid, dan is de ander aan de beurt. Deze raapt de
stokken op en mag jouw blokken proberen om te gooien.
Heb je alle blokken van de ander omgegooid, dan pas mag je de koning omgooien.
Heb je de koning omgegooid dan heb je gewonnen!
Gooi je de koning eerder per ongeluk om, dan heeft de andere gewonnen.

VARIATIE
•

Je kunt het makkelijker maken door vanaf de lijn waarop de koning staat te
gooien.
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TOUWTJESPRINGEN
3/4 binnen (en/of buiten)
WAT HEB JE NODIG
• Springtouw
Mediakaarten voor manieren hoe je touwtje kunt springen. Deze kaarten zijn te vinden
aan het einde van dit document: blz. 37 t/m 40 of Kaarten voor

touwtjespringen.
Dit spel speel je alleen of samen.
OPDRACHT
•
•
•

Zorg dat je springtouw de juiste lengte heeft om mee te kunnen springen
(rol het touw om je handen heen)
Ga touwtje springen en probeer je eigen record of die van iemand anders te
verbreken
Is dit gelukt? Pak de mediakaarten uit de bijlage erbij en daag jezelf uit met een
sprong die moeilijker is

VARIATIE
•
•

Bedenkt zelf een originele sprong
Maak het touw ergens aan vast. Laat één iemand draaien en spring in het
gedraaide touw en spring na een paar keer springen er weer uit zonder het touw
aan te raken
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MIDGETGOLF
Groep 3/4 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Materiaal om een midgetgolf baan te maken zoals bijvoorbeeld: schoenen, emmer,
bakjes, bekers, stofzuigerslang, mand,wc-rollen etc.
Dweil, hockeystick (vraag dit eerst aan je ouders), bezem, beachball racket,
tennisracket etc.
Klein balletje zoals bijvoorbeeld een tennisbal

Dit spel speel je alleen of samen.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•

Maak een zo creatief mogelijke midgetgolfbaan
Begin bij start en probeer in zo weinig mogelijk slagen de bal in het einddoel te
krijgen
Rolt je bal een keer uit de baan, pak de bal dan met je hand en leg hem terug op de
plek waar hij uit de baan gerold is
Is het gelukt? Probeer de baan nog eens maar dan in nog minder slagen
Ben je samen, probeer dan elkaars record te verbreken
Maak een nieuwe baan en speel het spel opnieuw

VARIATIE
•
•
•
•

Maak de baan makkelijker/moeilijker
Speel het spel op tijd met een stopwatch
Speel het spel in de tuin
Neem de bal aan je voeten en probeer in zo weinig mogelijk slagen de bal in het
einddoel te krijgen

16

NAMEN WORK-OUT
Groep 3/4 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Een (yoga)matje
De namen work-out (zie hieronder)

OPDRACHT
•
•
•
•

Je neemt de namen work-out erbij, hierop staat per letter de oefening
Je begint bij de eerste letter van je naam, de oefening die erbij staat voer je uit.
Nu ga je verder naar de tweede letter van je naam.
Je gaat zo verder tot je heel je naam hebt uitgevoerd.

A

Plank 15 tellen

J

Maak 10 jumping
jacks

S

Spring 10x hoog in
de lucht

B

Maak 5 burpees

K

Maak 10
kikkersprongen

T

Tik 5x de grond aan

C

Doe 5 sit-ups
(buikspieren)

L

Hinkel 10x op je
linkerbeen

U

10 tellen knieheffen

D

10 tellen muurzit

M

Maak een koprol

V

Hinkel 10x op je
rechterbeen

E

10 tellen hakkenbillen

N

10 seconden
boksen

W

20 tellen rennen op
je plaats

F

Doe 10 squats

0

5x spierballen
maken

X

10 tellen
bergbeklimmen

G

Draai 2x een rondje
op één been

P

Doe 10 push-ups
(opdrukken)

Y

20 tellen staan op je
linkerbeen

H

Huppel 10 tellen

Q

Spring 8x van links
naar rechts

Z

Ren 2x de trap op en
af

I

20 tellen op je
rechterbeen staan

R

Draai 5 rondjes

VARIATIE
•
•
•
•

Je kunt ook je achternaam spellen
Denk ook aan de naam van je moeder, broers, zussen enz.
Probeer de bewegingen uit je hoofd te doen
Een persoon spelt een naam met door de oefeningen van de namen work-out te
doen, de andere persoon moet raden welke naam er gedaan wordt.
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LICHAAMSALFABET
Groep 3/4 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Een fototoestel of telefoon voor de foto’s
Het lichaamsalfabet (zie hieronder)

Je hebt voor deze opdracht minimaal 2 personen nodig.
OPDRACHT
•
•
•
•

Je maakt met je lichaam elke letter van jouw naam
Maak van elke letter een foto
Plak deze foto’s achter elkaar
Nu heb je jouw naam uitgebeeld met je eigen lichaam

VARIATIE
•
•

Je kunt ook je achternaam spellen
De naam van je familie, vrienden enz.

HET LICHAAMSALFABET
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SPIKEBALL
Groep 5/6 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Een bal die goed kan stuiteren (bijvoorbeeld een basketbal)
Een touwtje of stoepkrijt of iets waarbij je een rondje kan maken

Dit spel speel je met minimaal 2 personen.
OPDRACHT
•
•
•

•
•
•
•
•

Je tekent met krijt een rondje op de stenen of je legt een rondje met een touwtje of
iets anders.
Iemand heeft een bal vast en die begint het spel.
De bedoeling van het spel is dat je de bal in het rondje laat stuiteren. De ander
probeert de bal in één keer te vangen zonder dat de bal op de grond is
gestuiterd.
Als de andere speler de bal gevangen heeft, gooit hij de bal gelijk weer terug in het
rondje. Je mag dus niet lopen met de bal!
Je mag wel lopen zonder bal, om het rondje heen.
Kan de andere speler de bal niet in een keer vangen dan heb je een punt.
Gooi je niet in het rondje, dan heeft de ander een punt.
De eerste die 20 punten heeft, wint.

Dit is een trampoline. Een rondje tekenen op de vloer
kan dus ook!

VARIATIE
•
•

•

Om het spel wat makkelijker te maken, mag je de bal 1 keer laten stuiteren op de
grond (als de bal in het rondje is geweest).
Om het spel wat moeilijker te maken, mag je de bal nu niet meer vangen. Als de
bal in het rondje heeft gestuiterd moet je de bal hooghouden met je handen en
vervolgens terugspelen door de bal te slaan in het rondje.
Als je 2 tegen 2 speelt, blijven de regels hetzelfde. Bijvoorbeeld: Team 1 begint en
team 2 moet de bal vangen. Het maakt niet uit wie van de 2 de bal vangt.
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TUIN ESTAFETTE
Groep 5/6 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

12 (plastic)bekers
2 pingpong balletjes
1 tafel

Dit spel speel je samen: 1 tegen 1 of 2 tegen 2 in een estafettevorm.
Dit kun je ook alleen spelen op tijd (wie heeft de snelste tijd van de klas?).
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bedoeling van het spel is om als eerste het pingpongballetje in het laatste
bekertje te krijgen.
Zet de bekertjes op een rijtje op een tafel (begin van de tafel). Zet ze zo uit elkaar
net als op de foto hieronder.
De eerste 5 bekertjes zijn gevuld met water (helemaal vol tot aan de rand) en het
laatste bekertje is leeg.
Je probeert net als de kinderen hier onder het pingpong balletje van het ene
bekertje naar het andere bekertje te blazen.
Als de bal uit het bekertje gaat, moet je helemaal opnieuw beginnen bij
bekertje 1.
Heb je het balletje in het laatste bekertje geblazen dan heb je gewonnen.
Voordat je mag blazen, moet je eerst wat oefeningen doen! Zie hieronder
De bedoeling is dat je het rijtje afgaat. Je mag niet willekeurig iets kiezen.
Heb je alle oefeningen gehad en is het balletje nog niet in de laatste beker? Dan
begin je opnieuw bovenaan het lijstje.
Oefening
15 x omhoog springen
Handstand tegen de muur, 15 seconde
Hinkel 3 rondjes om de tafel
10 x opdrukken

Hoe vaak blazen?
1 x blazen
1 x blazen
1 x blazen
2 x blazen

VARIATIE
•

Je kan dit met meerdere balletjes spelen. Verzin de oefeningen zelf! Wees creatief!
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MINIBOOTCAMP
Groep 5/6 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Stopwatch of timer
10 wc-rollen

Dit kun je alleen of samen met anderen doen. In de tuin als je ruimte hebt, of anders op
een grasveldje. Als je het samen doet kun je kijken wie er de snelste tijd haalt, en deze
eventueel verbeteren!
OPDRACHT
•
•

Plaats alle 10 wc-rollen in een lijn naast elkaar op de grond. Tussen elk wc-rol moet
een grote stap zitten (1 meter). Bij elke oefening heb je 1 wc-rol nodig.
In totaal zijn er 10 oefeningen die allemaal 10 keer gedaan moeten worden. De tijd
start wanneer jij begint met de eerste oefening. Als je alle oefeningen uitgevoerd
hebt, dan stopt de tijd.

Oefeningen
1. Springen: Je staat voor de wc-rol. Je springt 10 keer met twee benen tegelijk over
de wc-rol, en terug. Elke sprong telt voor 1 keer.
2. Jongleren: Je staat voor de wc-rol. Je pakt de rol op en gooit deze omhoog (boven je
hoofd). Probeer hem eerst 5 keer te gooien en te vangen met links, en dan 5 keer
hetzelfde met rechts.
3. Sit-up (buikspieren): Je gaat gestrekt op je rug liggen op de grond, armen boven
je hoofd met de wc-rol in je hand. Met de rol in je hand maak je 10 keer een sit-up.
Let op: de sit-up telt pas als je na het omhoog komen de wc-rol weer op de grond
tikt als je gaat liggen.
4. Ronddraaien: Je pakt de wc-rol, en legt deze met de platte kant op je hoofd. Draai
nu 10 rondjes, maar laat de Wc-rol niet vallen. Als de rol valt, moet je stoppen, en
opnieuw beginnen met draaien! (de tijd blijft lopen).
5. Zijwaarts springen: Spring nu in plaats van vooruit en achteruit, naar links en
rechts 10 keer over de wc-rol.
6. Push-up (borstspieren): Ga op handen en voeten liggen en doe 10 push-ups
waarbij je neus de wc-rol moet aanraken elke keer als je naar beneden gaat.
7. Beenheffen (buikspieren): Ga op je billen zitten, met je benen gestrekt naar voren.
Leun een beetje naar achter en plaats je handen naast je op de grond. De wc-rol ligt
ongeveer bij je voeten. Je moet er nu voor zorgen dat je je benen bij elkaar houd en
over de wc-rol brengt naar links. Tik de grond aan, en ga daarna weer precies
hetzelfde doen naar rechts. Tik hier ook weer de grond aan. Elke beweging telt voor
1 keer.
8. Rugspieren: Ga op je buik liggen met de wc-rol in je hand. Als je begint moet je je
voeten boven de grond houden en je hoofd ook. De wc-rol moet je 10 keer via je
rechterhand achterlangs (via je rug) aan je linkerhand geven, daarna boven je
hoofd en vervolgens weer precies hetzelfde.
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9. Hinkelen: Hinkel over elke Wc-rol en wanneer je er overheen gesprongen bent,
neem deze dan mee. Laat er één liggen. Je neemt dus 9 rollen mee. Probeer het!
10. Stapelen: Stapel nu de opgehaalde wc-rollen op elkaar en wanneer de laatste wcrol op de stapel zit, stopt de tijd!
Elk rondje dat je ziet is één wc-rol

VARIATIE
•

Je kan er in de volgende ronde voor zorgen dat je de oefeningen in willekeurige
volgorde uitvoert. Degene die de tijd bijhoudt zegt welk nummer je moet uitvoeren.
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PANTY BOWLEN
Groep 5/6 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

2 panty’s
2 tennisballen (of iets anders rond)
10 flessen die voor de helft gevuld zijn met water

Dit spel kun je alleen doen, maar het is leuker om het samen te doen en proberen te
winnen van een ander!
OPDRACHT
•
•
•
•

Zet alle flessen op een willekeurige plek op de grond zodat ze binnen een paar
stappen te bereiken zijn.
Stop aan allebei de uiteinden van de panty (waar normaal de voet in zit) een
tennisbal. Doe dan de panty om je hoofd, tot net boven je wenkbrauwen.
Maak even een aantal bewegingen met de panty en de tennisballen zodat je weet
hoe je het beste de flessen om kan slaan met de tennisballen.
Speel je alleen: probeer dan zo veel mogelijk flessen om te slaan binnen 1 minuut.
Speel je met z’n tweeën: sla dan de flessen van de tegenstander sneller om dan dat
jouw flessen worden omgeslagen. Je mag de panty of tennisballen niet met je
handen aanraken!

VARIATIE
•

Je kunt meerdere ballen in de panty doen, om het wat makkelijker te maken.
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EIEREN ZOEKEN
Groep 5 / 6 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Pen en papier
Plakband
Grote paaseitjes

Dit spel speel je alleen of samen.
OPDRACHT
•
•
•
•

Schrijf alle onderstaande opdrachten op een papiertje (of print de kaartjes 1x uit
en knip ze los) en plak ze met plakband op de paaseitjes.
Laat alle 10 de eitjes, met daarop de opdrachten, verstoppen door iemand die niet
mee doet met het spelletje.
Als je een eitje gevonden hebt voer je de opdracht uit, plaatst het eitje terug en
geef je door aan de scheidsrechter welke je gevonden hebt.
De persoon die alle eitjes als 1e heeft gevonden, wint!
10x opdrukken
10x sit-up
10x rondje draaien
10x de trap op en af
10x over je bed rollen
10x konijnen sprongetje
10x door je benen zakken
10 snoepjes tegelijk in je mond
10x jumping jack
10x onder een stoel doorkruipen

VARIATIE
•

Speel je met 2 spelers, laat dan de opdracht op het eitje die jij vindt door je
tegenstander uitvoeren.
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BEWEEGKWARTET
Groep 5/6 binnen
WAT HEB JE NODIG
•

Alle kwartetkaartjes uitgeprint en uitgeknipt. De kaarten zijn te vinden aan het
einde van dit document: blz. 41 t/m 45 of Kaarten voor beweegkwartet.

Je speelt dit spel samen.
OPDRACHT
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het is de bedoeling door slim te spelen en te vragen zoveel mogelijk setjes van vier
kaarten te verzamelen, de kwartetten. Door goed op te letten bij andere beurten
kun je achterhalen wie welke kwartetkaarten heeft. Degene met de meeste
kwartetten wint.
Zorg dat je genoeg ruimte hebt en alle materialen hebt verzameld die nodig zijn de
kaartjes te kunnen uitvoeren.
Alle kaarten worden onder de spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige spelers
meer kaarten hebben dan andere spelers.
De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers zien.
Een willekeurige speler begint. Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de
andere spelers een kaart die je niet hebt. Dit moet dan wel een kaart zijn van een
kwartet waarvan je zelf minimaal een kaart in je hand hebt.
Noem de naam van het kwartet en doe de oefening die je wilt hebben. Wil je van de
categorie springen het 1e kaartje, dan zul je 1 sprong naar voren moeten maken.
Als de speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan
met kaarten voor doen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler.
Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je 'Kwartet!' en leg je de vier bij elkaar
horende kaarten voor je neer op tafel.
Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is de speler aan
wie je het laatst een kaart vroeg aan de beurt.
Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn.
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BEWEEG BINGO
Groep 5/6 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Bingokaart
Pen

Je speelt dit spel alleen of met meerdere personen (eventueel in teams).
OPDRACHT
•
•
•
•
•

Lees de opdrachten op de bingo kaart
Voor een opdracht uit
Is de opdracht goed uitgevoerd dan mag je deze afstrepen
De bingokaart leg je op 1 centrale plek neer en die mag niet meegenomen worden
Spreek af wat de bingo is: 1 horizontale/verticale lijn, diagonaal of een volle kaart

VARIATIE
•

Speel op tijd. Wie kan in 10 minuten de meeste opdrachten uitvoeren?

Vouw een papieren
vliegtuigje en gooi
deze 3 meter ver

Maak een toren van
5 kussens

Kruip 10x onder de
tafel

Raak elk bed in huis
1x aan

Verzamel 5
voorwerpen die rood
zijn

Vloer is lava 30
seconden met je
voeten van de vloer

Maak een toren van
boeken van
minimaal 50 cm

doe 15x push-up of
15x sit-up

Loop 10x de trap op
en neer

Trek 2 verschillende
sokken en schoenen
aan

Eet een koekje
zonder handen te
gebruiken

Zeg het alfabet op
terwijl je op 1 been
staat

Zet 5 voorwerpen op
een andere plek
neer

Blijf in handstand
tegen de muur 5 sec
staan

zoek 5 voorwerpen
waar je overheen
kunt springen

Spring met 2 voeten
tegelijk een rondje
door de kamer
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PROPJES GOLF
Groep 5/6 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Papieren propjes
Bak/emmer
Score formulier

Je speelt dit spel met 2 of meer personen.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•
•

De 1e persoon zet de bak ergens neer in huis en bepaalt het startpunt.
Probeer in zo min mogelijk gooien het propje in de bak te krijgen.
Startpunt en bak hoeven niet in dezelfde kamer te zijn.
Elke keer gooien is 1 punt. 5x gooien = 5, 2x gooien = 2, etc.
Max. 8x gooien. Lukt het niet in 8x, is de score 9.
De persoon met de minste worpen wint het spel.
Volgende baan bepaald nummer 2, daarna nummer 3 etc. Bij 2 spelers is het
steeds om de beurt startpunt en plaats bak bepalen.

VARIATIE
•

Maak het gooien moeilijker, slechte hand, trickshot of maak extra obstakels.
Speler
1.

2.

3.

4.

5.

Baan 1
Baan 2
Baan 3
Baan 4
Baan 5
Baan 6
Baan 7
Baan 8
Baan 9
Toaal score
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BALLETJE HOOGHOUDEN
Groep 7/8 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Tennisbal /pingpongbal /ander klein (zacht) balletje / papierprop
Pan, boek, opgerolde krant, snijplank (of zoveel mogelijk ander materiaal waarmee
jij denkt de bal hoog te kunnen houden).

Je speelt dit spel alleen of samen.
OPDRACHT
•
•
•

Je kiest een voorwerp waarmee je gaat beginnen om de bal hoog te houden.
Probeer de bal hoog te houden met het gekozen voorwerp. Is het met dit voorwerp
te makkelijk? Kies dan een ander voorwerp dat bijvoorbeeld kleiner is.
Speel je het met zijn tweeën? Ga tegenover elkaar staan en kies allebei een object
om de bal mee hoog te houden. Heb je de bal 10 keer hoog gehouden? Speel dan
opnieuw en kies een nieuw object voor als jij weer aan de beurt bent.

VARIATIE
•
•
•

Te makkelijk? Probeer tijdens het hooghouden te wisselen van voorwerp om mee
hoog te houden
Probeer na elke keer hooghouden je slagmateriaal om te draaien
Probeer hoog te houden met de zijkant van je slagmateriaal.
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JEU DE ROLL
Groep 7/8 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•
•

3 lege wc-rollen per persoon
klein balletje of propje papier
touwtje of krijt om de werp plek mee aan te geven
vlak stuk grond of asfalt/tegels.

Je speelt dit met minimaal 2 personen.
OPDRACHT
•
•

•

Het spel begint door het kleine balletje/propje papier in het veld te gooien
Nu gooi je om de beurt, vanaf de werpplek, je wc-rol zo dicht mogelijk bij het
balletje/propje (probeer op de jeu de boules manier te gooien, dit kun je online
opzoeken)
De persoon die aan het eind van het spel het dichtst bij het propje/balletje ligt,
heeft gewonnen en mag de volgende ronde beginnen.

VARIATIE
•

Probeer in plaats van lege wc-rollen bijvoorbeeld lege blikjes/flessen/grote
papierproppen of tennisballen te gebruiken
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BLIND VERTROUWEN
Groep 7/8 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Theedoek / blinddoek
Tuin (plek waar je veilig blind vertrouwen kan spelen / genoeg ruimte buiten)
Hindernissen die je zelf mag bedenken zoals een kliko, tafel etc. + een stoel

Je speelt dit spel met 2 of meerdere personen.
OPDRACHT
•

•
•
•
•

•

•

1 iemand maakt een hindernisparcours in de tuin met bijvoorbeeld kliko's, ballen
op de grond, een tafel, plantenbak. Kan van alles zijn als het maar GEEN scherpe of
gevaarlijke voorwerpen zijn. Aan het einde van het parcours zet je een stoel neer,
dit is het einddoel voor de geblinddoekte.
De andere persoon staat al geblinddoekt dus die kan het hindernisparcours niet
zien.
Als alles klaar staat, start de geblinddoekte aan het begin van het parcours
(andere kant van de tuin dan waar de stoel staat).
Je handen zijn naar voren gericht zodat je nooit met je hoofd ergens tegenaan
loopt.
Degene zonder blinddoek geeft door hoe de geblinddoekte moet lopen om
uiteindelijk op de stoel te kunnen zitten. Bijvoorbeeld: 2 stappen rechtdoor,
stoppen en 2 stappen naar links etc.
LET OP: degene zonder blinddoek mag alleen maar met de stem aanwijzingen
geven en mag de geblinddoekte niet aanraken (1,5 meter afstand kan je hier goed
mee oefenen).
Als de geblinddoekte op de stoel zit, dan mag de blinddoek af en kan er gewisseld
worden of kan er een ander hinder parcours worden neergezet in de tuin.

VARIATIE
•
•
•

Meer hindernissen in de tuin
Hindernisparcours groter of kleiner maken
Als het de eerste ronde goed is gegaan kan degene zonder blinddoek bij de
volgende ronde de tijd van de geblinddoekte bijhouden via een stopwatch.
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KLIKO RACE
Groep 7/8 buiten
WAT HEB JE NODIG
•
•

Kliko (goed gevulde tuinafval kliko)
6 of meerdere flessen die half gevuld zijn, ZONDER de dop er op

Je speelt dit spel alleen maar iemand anders kan je tijd bijhouden en het parcours mee
bedenken en klaarzetten.
OPDRACHT
•
•
•
•

•

Zorg dat je een goed gevulde kliko hebt, dit kan bijvoorbeeld door je vader of
moeder mee te helpen met het tuinafval in de kliko te doen
Maak een parcours van minimaal 6 flessen op een stenen/harde ondergrond
Begin bij de eerste fles en slalom om alle flessen
Als er een fles omvalt moet je de kliko even neer zetten en de fles zo snel mogelijk
rechtop zetten zodat er weinig water uit de fles komt. Daarna pak je de kliko weer
vast en ga je gewoon verder. Let op: je mag niet in een plas water staan met je
schoenen, dus als je op de terugweg een plas tegenkomt, moet je die ontwijken
door er omheen te lopen
Je bent klaar als je het parcours heen en weer met de kliko hebt gelopen

VARIATIE
•
•
•

Meer of minder afstand tussen de flessen & meer flessen/groter parcours maken
Flessen helemaal gevuld i.p.v.. tot de helft (zo ontstaat er sneller een grote plas
water)
Je kan de kliko voorwaarts vooruit rollen of achterwaarts vooruit rollen (zie de
foto’s hieronder)

Achterwaarts

Voorwaarts

Voorbeeldparcours
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WC-ROLLEN STAPELEN
Groep 7/8 binnen
WAT HEB JE NODIG
•

12 wc-rollen

Je speelt dit spel samen.
OPDRACHT
•
•
•
•
•
•
•

Zet 12 wc-rollen klaar tussen de 2 spelers
Bepaal met een spel steen papier schaar welke speler moet beginnen met bouwen
Ga als een plank met de hoofden tegenover elkaar liggen (zie foto)
De eerste speler zet een wc-rol op de grond tussen de spelers
De tweede speler zet een volgende wc-rol bovenop de eerste wc-rol
Om de beurt stapel je een wc-rol op de toren
Valt de wc-rol toren tijdens de beurt van je tegenstander? Dan win je!

VARIATIE
•
•
•
•

Steun op je knieën in plaats van je voeten
Steun op je handen in plaats van je onderarmen
Balanceer een wc-rol op je hoofd terwijl je de toren bouwt
Maak twee torens, één met je linkerhand en één met je rechterhand
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KUSSEN STOEIEN
Groep 7/8 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

Vrije ruimte van 2 bij 2 meter
Eén kussen

Je speelt dit spel samen.
OPDRACHT
•
•
•
•

Leg het kussen in het midden van de ruimte
Pak je tegenstander met beide handen bij de polsen vast
Wanneer het spel start probeer je je tegenstander op het kussen te laten stappen
door te duwen en te trekken
De eerste die het lukt om de tegenstander drie keer op het kussen te laten stappen
wint!

VARIATIE
•
•

Je mag het kussen verplaatsen door met je voet tegen de zijkant het kussen te
tikken (niet de bovenkant, anders verlies je)
Probeer als eerst met je billen op het kussen te zitten. Je tegenstander probeert dit
te voorkomen. Je mag hierbij wel met je voet op de bovenkant van het kussen
komen om deze te verplaatsen
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HET GROTE BORDSPEL
Groep 7/8 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•
•

Onderstaand bordspel
Een dobbelsteen
Een beetje ruimte

Je speelt dit spel alleen of met meerderen personen.
OPDRACHT
•
•

•
•

De jongste deelnemer mag beginnen
Je dobbelt de dobbelsteen, je kijkt op welk vak van het bordspel je komt en voert de
opdracht uit. Wanneer je klaar bent is de volgende speler aan de beurt, ook dit gaat
op leeftijd van jong naar oud.
Als je niet weet wat alles op het bordspel betekent, kun je dit in het volgende
filmpje vinden: https://youtu.be/Pi54W-yGEBk
De eerste die bij de finish is beland heeft gewonnen. Je kunt afspreken dat je
precies op de finish moet eindigen of dat je er ook over heen mag.
Voorbeeld: je moet nog 4 plekken en je dobbelt 6. Of je hebt gewonnen of je gaat tot
finish 4 plekken vooruit en weer 2 plekken terug tot je er precies op komt.

VARIATIE
•

Teken het bordspel na op een A4, je kunt nu per vakje zelf schrijven wat je waar
moet doen. Je maakt dan dus je eigen grote bordspel!
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JONGLEREN (BASKETBAL DRAAIEN)
Groep 7/8 binnen
WAT HEB JE NODIG
•
•

3 ballonnen, tennisballen, opgerolde sokken of iets anders waar je mee kan
jongleren
Een bal of eventueel een dienblad (kan ook misschien zelfs iets anders

Je speelt dit spel alleen of met meerderen personen.
OPDRACHT
•
•

•
•
•

Je kiest eerst een veilige plek waar je kan jongleren
Je begint met 2 attributen, 1 in de hand en de ander gooi je op. Je vangt deze in
de hand waar je de ander in vast had, want deze moet je doorgeven in de andere
hand. Je moet dus de bal (of iets anders in een cirkel rond gaan krijgen
Mocht dit goed gaan, kan je het met drie attributen gaan leren oefenen
Er staan heel veel filmpjes op YouTube waar je kan kijken hoe het moet. Niet
opgeven blijven oefenen!
Pak de bal zo vast, dat de bal op je hand ligt. Je draait je hand ondersteboven en
legt daar dus de bal op. Wip de bal een klein beetje draaiend op en probeer hem op
1 vinder te laten draaien. Het is belangrijk dat je de bal draaiend op wipt.

VARIATIE
•

Jongleren met zakdoekjes of ballonnen om het makkelijker te maken. Moeilijker
kan natuurlijk ook, pak maar 3 wc-rollen of kegels (of iets anders)
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BIJLAGEN
Mediakaarten touwtjespringen
Kaarten beweegkwartet
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KAARTEN VOOR TOUWTJESPRINGEN
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KAARTEN VOOR BEWEEGKWARTET
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