WL2

wandelen
& lopen
Wandelen ontdekken

Omschrijving: Stilte voor de koning
De kinderen zitten in een halve cirkel. De koning (één kind) zit met zijn rug gekeerd naar de halve cirkel (fig.).
De koning kan geen lawaai verdragen. Die wil alleen lakeien in dienst die heel stil kunnen zijn. De lesgever
duidt een lakei aan. De lakei probeert om zo stil mogelijk recht te staan en achter de koning te gaan staan. Als
de koning de lakei hoort, brengt die zijn hand naar zijn oor om duidelijk te maken dat die oorpijn krijgt van
het geluid. De lakei wordt op die manier gestimuleerd om nog stiller te bewegen. Na een tijdje moet de koning
2 hoeveel lakeien er achter hem staan.
3
raden

Variatie van uitvoering:
•
•
•

De kinderen voeren de oefening uit met achtergrondgeluiden.
De kinderen wandelen met 2 of meer gelijktijdig naar de koning toe.
De kinderen wandelen via een opgelegd parcours naar de koning toe.

Materiaal: blinddoek, extra materiaal voor een parcours

1

16.1

Aandachtspunt(en):
•
•
•

Let er op dat de kinderen zich in stilte verplaatsen.
Probeer het enthousiasme van de kinderen in te tomen.
Laat deze oefening uitvoeren op het einde van een les om de kinderen weer rustig te maken.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad staat de koning aan de rand van het zwembad met zijn rug gericht naar de andere kinderen
16.1
die verder in het ondiepe gedeelte staan.

Differentiatie:

3 - 416.1
  jaar

5 - 6 jaar
Wandel op verschillende manieren naar
de koning toe bv. op de tenen, met de
handen draaiend

7- 8 jaar
Over bv. een dikke valmat naar de
koning toe wandelen

17

Lesgever gaat hand in hand mee met de
lakei(en)
Kinderen geven elkaar een hand en
naderen samen

16.1
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WL3

wandelen
& lopen
Wandelen ontdekken

Omschrijving: Dierentuin
De kinderen staan op één lijn aan één zijde van het terrein. De kinderen bewegen naar de overkant van het
terrein als de lesgever een afbeelding van een dier toont bv.
• haas: beweeg heel snel.
• schildpad: beweeg heel traag.
• konijn: maak konijnensprongen, steun afwisselend op handen en voeten.
• krab: doe krabbengang voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts.
• ganzenpas: plaats een ballon tussen de knieën en waggel naar de overkant.
• eend: stap in hurkzit.
• slang: sluip al kronkelend.
• olifant: voer olifantenpas voorwaarts uit, stap voorwaarts op handen en voeten met gestrekte benen.
• flamingo: spring op één been.
• kleine poes: kruip op handen en knieën.
• hond: wandel op handen en voeten.
2
3
• vlinder: wandel en fladder met de armen.
• regenworm: zelfde positie als olifantenpas, maar verplaats eerst
de handen voorwaarts vooraleer de voeten naar de handen te
brengen. Of vorm met de partner een rups (fig.).
• bezige bij: de kinderen staan per 2 achter elkaar. Het ene kind
staat met de benen en armen gespreid, het andere kind loopt 3
keer rond en onder de armen van het eerste kind. Vervolgens
kruipt het kind door de benen en staat als eerste. Wisselen van
functie.

Variatie van uitvoering:
•
•
•

16.1

16.1

Het kind dat eerst de overkant bereikt, mag op de plaats van de lesgever staan en een dier tonen.
De kinderen voeren de oefeningen uit op het ritme van een trom of bijhorende muziek.
Het kind mag enkel naar de overkant bewegen als bv. een dier genoemd wordt dat kan vliegen.

Materiaal: verschillende tekeningen van dieren
Aandachtspunt(en):
•
•

16.1

Geef de kinderen de mogelijkheid om hun creativiteit te versterken.
Geef de kinderen het vertrouwen om te experimenteren.

Variatie in omgeving:
•
•

De kinderen voeren deze oefening uit in het bos, park, voetbalterrein of speeltuin. De lesgever speelt in op
dieren die ze in de omgeving zien of horen.
De kinderen kunnen bepaalde oefeningen ook in het ondiepe water uitvoeren (bv. flamingo, krokodil…).

16.1

Differentiatie:

17

3 - 4  jaar
Uitvoeren op eenvoudig ritme van
handtrom (natuurlijk wandelritme) of
handengeklap

5 - 6 jaar
Uitvoeren op ritme van de muziek

16.1

7- 8 jaar
Synchroon uitvoeren met partner

Mondelinge instructies i.p.v. tonen van
afbeelding
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WL4

wandelen
& lopen
Wandelen ontdekken

Omschrijving: Dierengeluiden
De kinderen krijgen een sticker met een afbeelding van een dier. De kinderen wandelen verspreid op het
terrein en voeren volgende opdrachten uit:
• De kinderen wandelen rond in de zaal zoals de verschillende dieren.
• De lesgever maakt een dierengeluid of laat een dierengeluid horen. Als de kinderen het dier op hun
afbeelding horen, stoppen ze met wandelen.
• De lesgever toont een afbeelding van een dier. Als de kinderen een afbeelding zien waar hun dier op staat,
zoeken ze een kind met hetzelfde dier.
• De kinderen maken zelf het dierengeluid dat overeenstemt met hun afbeelding. Als ze hetzelfde geluid
horen bij een ander kind, dan stoppen ze met wandelen en blijven samen staan.

Variatie van uitvoering:
•
•
•

Laat de kinderen achterwaarts, zijwaarts… wandelen.
Laat ze voorwaarts wandelen volgens een patroon, bv. van kegel naar kegel, zigzag…
De kinderen lopen vrij rond op het terrein. De helft van de kinderen krijgt een kaartje met daarop de
afbeelding van een moederdier. De andere kinderen krijgen een kaartje met de afbeelding van een jong. Op
een vooraf afgesproken signaal zoeken ze het moederdier of het jong. De kinderen die hun mama of baby
gevonden hebben, geven elkaar een hand en wandelen samen verder.

Materiaal: afbeeldingen van dieren, dierengeluiden, afbeeldingen van volwassen dieren en bijhorende
jongen, bv. schaap/lam, koe/kalf, paard/veulen, kip/kuiken, varken/big, hond/pup…

Aandachtspunt(en):
•
•

Moedig de kinderen aan om hun dier na te bootsen.
Laat de kinderen elkaar opzoeken (contact zoeken).

Variatie in omgeving:
•
•

Kinderen kunnen deze oefening in het bos, park of in een speeltuin uitvoeren. De lesgever en de kinderen
spelen in op dieren die ze daar zien en horen.
In het zwembad voeren de kinderen opdrachten uit die aansluiten bij dieren die wandelen, lopen, waden,
drinken, plonzen bij, langs of in ondiep water, bv. statige reiger, ooievaar, krokodil, flamingo, rat…

Differentiatie:

3 - 4  jaar
Opdrachten samen uitvoeren

5 - 6 jaar
Met nevenopdracht tijdens wandelen,
bv. in de handen klappen, low five bij
kruisen ander kind

7- 8 jaar
Combineer meerdere opdrachten

Lesgever geeft demonstratie en doet
mee
Met kleuren i.p.v. dieren
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WL5

wandelen
& lopen
Wandelen ontdekken

6

Omschrijving: Het koekoeksnest
De kinderen staan op één lijn aan één zijde van de zaal. Het koekoeksnest is een afgebakend terrein in de
zaal. In het nest ligt er allerlei materiaal dat eieren voorstelt (fig.). De kinderen staan per 2, het ene kind is
geblinddoekt, het andere kind leidt verbaal het geblinddoekte kind door het nest tot aan de overzijde. Het kind
geeft instructies: links, rechts, grote stap, kleine stap… zodat het geblinddoekte kind geen eieren omver loopt.
Wissel van functie. ‘Wie maakt het minst aantal eieren kapot?’
5

Variatie van uitvoering:
38

•
•

•

De kinderen wandelen per 2 hand in hand door het koekoeksnest. De partner heeft geen blinddoek aan.
De kinderen maken per 3 een treintje en wandelen door het koekoeksnest. Het laatste kind heeft geen
blinddoek aan en geeft instructies aan het tweede kind dat de instructies op zijn beurt doorgeeft aan het
kind dat voorop loopt.
De kinderen wandelen achterwaarts, zijwaarts… door het nest.

Materiaal: blinddoeken, kegels, blokken, melkbrikken, lege drankverpakkingen…
Aandachtspunt(en):
•
•

Maak de kinderen duidelijk dat ze duidelijke en korte instructies moeten geven.
Gebruik materiaal dat mag omvallen en dat niet te hard is.

Variatie in omgeving:
•

De kinderen voeren deze oefening uit in het ondiepe water (ontwijken van drijvende elementen), bos, park
(ontwijken van takken) of in een speeltuin (ontwijken van speeltuigen).

35

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Beperkte hoeveelheid materiaal in nest

Meer materiaal in nest

Veel en moeilijker te overschrijden
materiaal in nest

Materiaal gestructureerd volgens een
patroon (bv. één lijn, zigzag…)

Van gestructureerd naar
ongestructureerd

Materiaal ongestructureerd in het nest

Zonder blinddoek met instructies

Eerst aandachtig kijken naar het
parcours, dan blinddoek aan en
wandelen met of zonder instructies

33

Afstand door het nest opdrijven
Vooraf de eieren voorzichtig zelf in het
nest plaatsen
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K8

klimmen
Klauteren ontdekken

Omschrijving: Funky monkey
De kinderen bewegen al stappend, sluipend en kruipend op het terrein en proberen op een veilige manier op of
over de verschillende constructies te klauteren. Als de lesgever in de handen klapt (of de handtrom gebruikt),
kruipen de kinderen op een verhoogd vlak.

Variatie van uitvoering:
•
•

De kinderen gebruiken 1 hand en 2 voeten of 2 handen en 1 voet om ergens op of over te klauteren.
Twee kinderen zijn tikker en kunnen de andere kinderen die niet op een verhoog staan, aantikken.

Materiaal: mat, banken, plintdeel, bank aan sportraam, touw met knoop onderaan, stoel, valmat, bok,
springplank, ladder, klimtouw…

Aandachtspunt(en):
•
•
•

Sta als lesgever op plaatsen waarvan je verwacht dat sommige kinderen ondersteuning nodig hebben.
Laat bij labiele constructies (bv. bank in een touwlus, matten over een bank) telkens maar één kind toe.
Maak gebruik van verschillende hoogtes: mat, banken, plintdeel, bank aan sportraam, touw met knoop
onderaan, stoel, valmat, bok, springplank, ladder…

Variatie in omgeving:
•
•

In het bos of in de speeltuin zorgen natuurlijke hindernissen voor de uitdaging bij de kinderen.
In het zwembad klauteren de kinderen over drijvend materiaal. Afhankelijk van het niveau voeren de
kinderen dit ofwel in het ondiepe gedeelte (met steun) ofwel in het diepe gedeelte (zonder steun) uit.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Geen grote hoogtes

Iets meer hoogtevariatie

Zowel stabiele als labiele
klautervlakken

Voldoende grip en steun

Minder grip en steun

Minder grip en steun
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K9

klimmen
Klauteren ontdekken

Omschrijving: Vrolijke vrienden
Op het terrein staat een klautercircuit opgesteld waarbij de kinderen verschillende hoogtes moeten
‘overwinnen’:
-- 2 banken die op een trapezoïde ingehaakt staan;
-- een lage plint waar een mat over ligt;
-- langs een sportraam traverseren.

Variatie van uitvoering:
•
•

De kinderen gebruiken verschillende hellingshoeken van klautervlakken, zowel stijgend als dalend.
De kinderen gebruiken niet enkel de bovenkant van een bank of een ladder maar ook de onderkant.

Materiaal: mat, banken, plintdeel, bank aan sportraam, touw met knoop onderaan, stoel, valmat, bok,
springplank, ladder, klimtouw, net…

Aandachtspunt(en):
•
•
•

Sta als lesgever op plaatsen waarvan je verwacht dat sommigen kinderen ondersteuning nodig hebben.
Laat bij labiele constructies (bv. bank in een touwlus, matten over een bank) één kind per constructie toe.
Maak gebruik van verschillende hoogtes: mat, banken, plintdeel, bank aan sportraam, touw met knoop
onderaan, stoel, valmat, bok, springplank, ladder…

Variatie in omgeving:
•
•

•

Rond het voetbalveld kan een plank (of bank) over de balustrade als klautervlak dienen.
In het zwembad klauteren de kinderen over drijvend materiaal. Afhankelijk van het niveau voeren de
kinderen dit ofwel in het ondiepe gedeelte (met steun) ofwel in het diepe gedeelte (zonder steun) uit. Het
klautervlak kan vanuit het water schuin oplopen naar de rand van het zwembad.
In de speeltuin maken de kinderen gebruik van een verticaal en horizontaal gespannen klimnet of een
klimpiramide als klautervlak om individueel en per 2 in elkaars spoor te klauteren.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

Geen grote hoogtes

Iets meer hoogtevariatie

Voldoende steun en grip

Minder grip en steun

Geen grote hellingshoeken

Iets scherpere hellingshoek
Elkaar laten passeren
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K10

klimmen
Klauteren ontdekken

Omschrijving: Hop hop hop, allemaal naar de top
De lesgever plaatst een ladder of bank schuin tegen een sportraam,
met daar bovenop dunne matten. Vanaf het sportraam vertrekt
boven de ladder of bank een touw naar het begin van de ladder of
bank. De kinderen klauteren naar boven tot tegen het sportraam en
gebruiken hierbij het touw. Ze klauteren langs het sportraam terug
naar beneden (fig.).
7

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•
•

De kinderen klauteren op de knieën naar boven.
De lesgever tekent een lijn op de matten. De kinderen volgen de
lijn terwijl ze naar boven klauteren.
De lesgever laat tussen de matten regelmatig wat ruimte.
De kinderen klauteren achterwaarts omhoog.
De lesgever klemt tussen de matten een voorwerp dat als kleine
hindernis kan fungeren, bv. een deksel of stuk karton.
De lesgever plaatst halverwege de opstelling een voorwerp dat de kinderen tot boven moeten meenemen,
bv. hoepel rond de nek of pittenzak op het hoofd.

Materiaal: mat, banken, bank aan sportraam, ladder, touw, deksel, karton, pittenzak, hoepel
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Voorzie matten onder de constructie.
Geef aan dat de kinderen het touw best tussen de benen nemen terwijl ze naar boven klauteren.
Bied de mogelijkheid om naast een hindernis te kunnen passeren voor wie nog niet over een hindernis kan.

Variatie in omgeving:
•
•

In het zwembad klauteren de kinderen over een schuin klautervlak waarbij de lesgever zelf het touw
vasthoudt of ergens aan bevestigt.
In de speeltuin klauteren de kinderen m.b.v. een (knopen)touw op een hellend vlak. Ze mogen hun voeten
eerst niet plaatsen op stickers die de lesgever op het hellend vlak heeft gekleefd, nadien enkel op de
stickers.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Geen grote hoogtes

Iets meer hoogte aanbieden

Geen grote hellingshoeken

Iets scherpere hellingshoek

Grotere hellingshoek

Touw met knopen

Touw zonder knopen

Touw zonder knopen

Zonder voorwerp meenemen

Voorwerp meenemen

Voorwerp in evenwicht meenemen

Dunne matten

Dunne mat op valmat

Valmat i.p.v. dunne mat

Zonder hindernissen

Makkelijke hindernissen

Moeilijke hindernissen
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K11

klimmen
Klauteren met hindernis

Omschrijving: Van hier tot ginder
De kinderen starten aan de ene kant van het sportraam en moeten zich verplaatsen naar de andere kant. De
8
kinderen mogen
daarbij niet op de grond komen. De kinderen volgen het traject dat de lesgever m.b.v. een
touw gemaakt heeft (fig.). Gedurende het traject gaan ze omhoog en omlaag.
12

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•

De kinderen passeren bepaalde hindernissen, bv. hoepel die horizontaal of verticaal geplaatst is tegen het
sportraam.
De kinderen verplaatsen zich over het sportraam van links naar rechts en van rechts naar links
(traverseren).
De kinderen verplaatsen zich met de rug naar het sportraam.
13hoofd.
De14
kinderen dragen een pittenzak (of potje) op het
De kinderen volgen een traject per 2; het ene kind kiest het traject, het tweede volgt. Wisselen van functie.

Materiaal: sportraam, touw, hoepel, matten, pittenzak, potje…
Aandachtspunt(en):
•
•

Sta als lesgever op plaatsen waar extra ondersteuning nodig is, bv. bij het kruipen door een hoepel: ‘Eerst
je ene been door de hoepel, dan je ene hand, dan je tweede voet en dan je tweede hand’.
Stap mee met kinderen die zich niet zo zeker voelen, begeleid hen mondeling en ‘spot’ angstige kinderen
(d.i. meestappen en met uitgestrekte armen naar het kind anticiperen op een mogelijke val, zodat het kind
het gevoel krijgt dat de lesgever er is indien nodig).

Variatie in omgeving:
•
•

In het zwembad verplaatsen de kinderen zich met houvast van de handen op de rand van het ene punt naar
het andere, al dan niet met voetensteun (diep/ondiep).
In de speeltuin verplaatsen de kinderen zich individueel, per 2 of in groep, horizontaal op de onderste
touwen van een klimpiramide.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Geen grote hoogtes

Iets meer hoogtevariatie aanbieden

Vrije richting

Lijn laten volgen

Geen hindernissen

Hindernis overwinnen

Hindernis overwinnen

Zonder voorwerp meenemen

Voorwerp meenemen

Voorwerp in evenwicht meenemen

Niet ruglings

Voorlings en ruglings

Voorlings en ruglings
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K12

klimmen
Klauteren met hindernis

Omschrijving: Zachtjes omhoog
De lesgever plaatst een ladder of banken schuin tegen een sportraam of andere constructie. Op de banken ligt
een valmat en er vertrekt een touw van boven de valmat naar beneden. De kinderen vertrekken onderaan de
valmat met het touw tussen de benen en klauteren over de zachte valmat naar boven. De kinderen gaan via het
touw terug naar beneden.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen volgen een lijn die de lesgever op de mat tekent.
De kinderen nemen een voorwerp mee dat aangereikt wordt, bv. potje, hoepel.
De kinderen klauteren met een pittenzak (of potje) op het hoofd.
De kinderen gebruiken 2 touwen die er hangen.
De kinderen gebruiken een touw met knopen in.
De kinderen klauteren al springend met 2 benen samen omhoog.
De kinderen klauteren al springend op één been omhoog.
De kinderen mogen niet in de zone(s) komen die de lesgever op de mat tekent.
De kinderen stappen bovenaan opzij uit en komen via het sportraam naar beneden.
De kinderen klauteren per 2 omhoog aan hetzelfde touw.
De lesgever bevestigt met tape eenvoudige hindernissen (blokken, dozen, kegels…) op de valmat.

Materiaal: sportraam, touw, hoepel, valmat, pittenzakken, potje…
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Zorg dat de mat precies boven de ladder (of banken) ligt en dat de kinderen niet op de rand van de mat
stappen.
Zorg dat de valmat niet kan schuiven over de schuin geplaatste banken.
Toon hoe de kinderen het touw moeten vasthouden om te klimmen.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Geen grote helling

Iets  grotere helling

Grotere helling (eventueel verticaal)

Geen hindernissen

Hindernis overwinnen

Hindernis overwinnen

Geen voorwerp meenemen

Niet hinderend voorwerp meenemen

Voorwerp meenemen

Vrije richting

Lijn laten volgen

Fijner touw
Knopen in touw aanbrengen
Mogelijkheid om halverwege op plint uit
te stappen
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K13

klimmen
Klimmen ontdekken

Omschrijving: Op de knoop staan
Onderaan een klimtouw zit een stevige knoop waarop de kinderen kunnen staan. De kinderen nemen het touw
met beide handen vast en stappen van een bank (of plintdeel) met beide voeten op de knoop. De kinderen
kunnen op de knoop blijven staan zonder zich te moeten optrekken.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•

De kinderen staan op de grond, nemen met beide handen het touw vast en springen vanuit stilstand met
beide voeten tegelijk op de knoop.
De kinderen staan op een mat, nemen met beide handen het touw vast en springen vanuit stilstand met
beide voeten tegelijk op de knoop.
De kinderen staan op een valmat, nemen met beide handen het touw vast en springen vanuit stilstand met
beide voeten tegelijk op de knoop.
Idem, maar de kinderen springen op de knoop na een aanloop.

Materiaal: klimtouw, bank, plintdeel, mat, valmat
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Laat de kinderen zich eerst aan het touw vasthouden en de voeten even van de grond houden.
Zorg dat de kinderen het touw eerst goed vast hebben vooraleer ze van een verhoogd afzetvlak stappen of
springen.
Zorg voor een knoop in het touw (voor wie zich moeilijk kan vasthouden) zodat de handen niet naar
beneden kunnen schuiven.

Variatie in omgeving:
•

Op een voetbalveld kunnen touwen hangen aan de deklat van een goed gefixeerd doel.

Differentiatie:

3 - 4  jaar
Starten op dezelfde hoogte als knoop
of hoger

5 - 6 jaar
Lager starten dan knoop, vanaf mat

7- 8 jaar
Lager starten dan knoop, vanaf mat

Ondersteuningsknoop tegen het
schuiven
Afstoot op één been
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HD9

heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

Omschrijving: Stoelendans
Een aantal kinderen zit op een stoel in een afgebakende ruimte. De andere kinderen lopen vrij rond terwijl de
muziek speelt. Als de muziek stopt, gaan de kinderen die rondlopen bij een ander kind op de schoot zitten. Wie
op een schoot kan zitten, mag de volgende beurt op de stoel zitten. De opdracht meerdere keren herhalen.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•

De kinderen zitten zijwaarts op de schoot van een ander kind.
De kinderen zitten met of zonder voetensteun op de schoot.
De lesgever gebruikt een visueel signaal als de kinderen moeten gaan zitten (bv. kaart met rode of groene
kleur).
De kinderen gaan zo snel mogelijk op een schoot zitten. De kinderen die geen lege schoot vinden, moeten
een nevenopdracht doen alvorens ze weer mogen meedoen.
De stoelen staan aan de zijkant van de zaal opgesteld. De kinderen lopen in het aangeduide loopvak. Op
signaal lopen ze naar de zijkant om op een schoot te zitten.

Materiaal: stoelen (minder dan de helft van het aantal kinderen), muziekinstallatie
Aandachtspunt(en):
•
•

Zorg dat de kinderen rustig op elkaars schoot gaan zitten zodat ze elkaar geen pijn doen.
Voorzie een extra helper bij het werken met een boven- en onderpartner (zie differentiatie).

Variatie in omgeving:
•
•

In het park zitten de kinderen op de plaatsen waar de lesgever een sticker bevestigd heeft.
In het zwembad zit een groep kinderen op de trapjes, de andere groep loopt rond en gaat op het signaal zo
snel mogelijk op een schoot zitten.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Handtrom om stapritme aan te geven
(natuurlijk stapritme)

Handtrom om stapritme aan te geven

Handtrom om stapritme aan te geven

Evenveel stoelen als kinderen

Tellen hoe vaak de kinderen op de
schoot kunnen gaan zitten

Onderpartner zit op knieën met zitvlak
tegen hielen, bovenpartner staat op
bovenbenen
Onderpartner zit op bank of plint,
bovenpartner staat op bovenbenen
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HD10

heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

Omschrijving: Stickers plakken
De helft van de groep kinderen ligt op de grond met armen en benen gespreid. De andere helft stapt rond. De
kinderen die rondstappen, tillen bij een kind dat ligt een arm of been op en leggen het opnieuw neer. Daarna
doen ze hetzelfde bij een ander kind.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•

•

10
•

De kinderen wisselen van positie na het heffen van een arm of been.
De kinderen op de grond spelen een ‘vastgekleefde sticker’. De kinderen die stappen, trekken een hand of
voet los van de grond.
Het kind dat op de grond ligt, houdt één been stijf, het andere kind tilt dat been op. Het kind dat ligt, houdt
het opgetilde been in deze positie tot het spel afgelopen is.
De kinderen die op de grond liggen, spannen zich op als een ‘boomstam’ (ruglig met de armen gestrekt
naast de benen, het lichaam is opgespannen). De andere kinderen nemen het liggende kind onder de
schouders vast en zetten het kind recht tot stand. De voeten blijven hierbij op de grond. Het opgetilde kind
blijft in opgespannen positie.
Eén kind ligt in ruglig op de grond. Het andere kind zit ter hoogte van het hoofd van de partner die ligt en
schuift de handen onder de schouderbladen.
het hoofd van
16 Op deze manier tilt het zittende kind de rug en7.2
de partner op tot deze tot een zittende positie komt.
Het kind dat rondstapt, probeert het kind dat ligt zo hoog mogelijk te heffen aan de enkels (fig.).

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•

Let op de duur van een opdracht wanneer kinderen bepaalde houdingen moeten volhouden.
Zorg dat de kinderen geen bruuske bewegingen maken zodat ze elkaar geen pijn doen.

Variatie in omgeving:
•
•

In het zwembad proberen de kinderen vanuit ruglig of vanuit stand een arm of been uit het water te heffen.
De kinderen staan in het zwembad op één been en heffen de andere voet uit het water.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Arm of been van ander kind optillen

5 - 6 jaar
Opgelegd lichaamsdeel optillen (bv.
rechterarm, linkerbeen…)

Echte stickers lostrekken

7- 8 jaar
Enkel boven de knie of de elleboog
tillen
2 benen gelijktijdig tillen
Bovenlichaam rechtzetten

6
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heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

Omschrijving: Paard en ruiter
De kinderen lopen verspreid op het terrein. Op signaal staan de kinderen per 2 en tilt het ene kind het andere
op de rug (paard en ruiter). Het duo blijft ter plaatse. Bij het tweede signaal lopen alle kinderen opnieuw door
elkaar.

Variatie van uitvoering:
•
•

Het ene kind tilt het andere op voor het lichaam (gezicht naar elkaar/gezicht weg van elkaar). De voeten
komen enkele centimeters los van de grond.
De kinderen staan rug aan rug en haken de armen in. Het ene kind buigt licht voorover zodat het andere
kind enkele centimeters met de voeten van de grond komt.

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•

Laat de kinderen dicht bij elkaar staan voor het tillen en vermijd dat het kind dat gedragen wordt,
voorwaarts springt.
Vraag de kinderen die tillen om eerst licht door de benen te buigen.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad voeren de kinderen de oefening uit in heupdiep water. In te diep water hebben de kinderen
die ruiter zijn te weinig grip op de bodem om een partner te dragen.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
In zit, ene kind tilt been van andere
kind op
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5 - 6 jaar
Over schouders gaan hangen, voeten
komen enkele centimeters van de grond

7- 8 jaar
Met korte verplaatsing
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HD12

heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

Omschrijving: Levend stoeltje
De helft van de groep kinderen gaan in een bolletje (met aangezicht naar de grond) zitten. De andere kinderen
stappen rond in de zaal en gaat op het bekken zitten van een ander kind als de lesgever het signaal geeft.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•

De bovenpartner steunt, deze zit niet op de onderpartner.
De bovenpartner zit met het aangezicht weg van de partner.
De onderpartner zit op de grond in handen- en knieënsteun.
De bovenpartner staat recht op het bekken van de onderpartner die in handen- en knieënsteun zit.
Het kind dat in handen- en knieënsteun zit, kruipt een stukje voorwaarts. Het kind dat zit, steunt met de
voeten.

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•
•
•

Toon vooraf hoe de kinderen op het bekken moeten zitten zonder elkaar pijn te doen.
Laat deze opdracht niet in wedstrijdvorm uitvoeren.
Laat de drager de romp opspannen (niet doorzakken in de rug).
Voorzie een extra helper bij uitvoeringen met verplaatsing of uitvoering waarbij de bovenpartner rechtstaat.

Variatie in omgeving:
•

De kinderen voeren de oefening in het zwembad uit in ondiep water. De kinderen leggen een plankje onder
de knieën indien de bodem onaangenaam aanvoelt.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Enkel steunen, niet zitten op het bekken
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5 - 6 jaar
Met verplaatsing

7- 8 jaar
Bovenpartner staat recht op het bekken
van de partner
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HD13

heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

Omschrijving: Kruiwagen
13

De kinderen staan per 2. Het ene kind staat op de grond in handen- en voetensteun met de benen gespreid. Het
andere kind staat tussen de benen, houdt de bovenbenen vast, tilt de benen van de partner op en zet ze weer
neer (fig.).

Variatie van uitvoering:
•
•

6

Er ligt een pittenzak op de rug van de onderpartner.
De onderpartner voert vanuit de kruiwagenpositie een voorwaartse rol rond de breedteas uit.

6

6

6

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Vestig de aandacht op de vormspanning van het kind in handen- en voetensteun. Het opgetilde kind buigt
niet door ter hoogte van de rug.
Vestig de aandacht op het heffen met een juiste tiltechniek.
Laat deze oefening niet op snelheid uitvoeren.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad voeren de kinderen de oefening uit met het hoofd boven water.

15

2

A

B

Differentiatie:

3 - 4 jaar
De kinderen brengen een ‘kruiwagentje’
van thuis mee om de oefening mee uit
te voeren

5 - 6 jaar
Gevulde kruiwagen

7- 8 jaar
Met verplaatsing (over korte afstand)

Eén been optillen
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heffen
& dragen
Heffen & dragen van een partner

14
Omschrijving:
Brandweermannen

15

2

Twee kinderen kruisen de armen en nemen elkaars polsen vast. Een derde kind gaat op de armen zitten. Op
deze manier verplaatst het drietal zich op het terrein (fig.).

A

Variatie van uitvoering:
•
•

De kinderen draaien ter plaatse 360° met het kind op de armen.
Het gedragen kind ligt in buiklig over de gekruiste armen.

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•

Laat deze oefening niet op snelheid uitvoeren.
Oefen vooraf de juiste manier van vasthouden.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Parcours rechtdoor

5 - 6 jaar
Parcours met bochten en vernauwingen

7- 8 jaar
Parcours met hoogteverschillen

Geen kind maar pop of knuffelbeer
verplaatsen
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VW13

vangen
& werpen
Per 2 vangen en werpen

Omschrijving: Botsbal per 2
De kinderen staan per 2 en hebben één bal. Het ene kind botst de bal met 2 handen in de richting van het
andere kind. Het kind dat de bal gevangen heeft, botst de bal terug. De kinderen ondervinden zelf hoe ver ze
uit elkaar gaan staan.

Variatie van uitvoering:
•
•

•
•

Het ene kind botst de bal en het andere kind werpt de bal in een boog terug. Na 5 keer botsen wisselen de
rollen om.
De kinderen werpen en vangen de bal en staan daarbij elk in een hoepel. De kinderen botsen de bal of
werpen zonder bots. Als dit te moeilijk is, mogen de kinderen vangen met één been in en één been uit de
hoepel. De lesgever vergroot de afstand tussen de hoepels als de oefening te eenvoudig is.
De kinderen botsen de bal hard en hoog of laag, eventueel daarbij onder een touw door.
Het ene kind botst de bal of werpt de bal in een boog, het andere kind vangt de bal op met een doos of
emmer. Na 5 keer werpen, wisselen de rollen om.

Materiaal: plastic ballen, volleyballen, tennisballen, hoepels, fietsbanden, krijt, touw
Aandachtspunt(en):
•

Stuur als lesgever bij in het zich positioneren t.o.v. de bal:
-- Bewegen in de balbaan.
-- Ontspannen reiken naar de bal.
-- Ogen zijn gericht op de bal.

Variatie in omgeving:
•
•

In het zwembad maken de kinderen gebruik van een drijvende mat om de bal op te botsen.
De kinderen gebruiken in de speeltuin allerlei toestellen om de bal op te botsen.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Grote ballen die gemakkelijk botsen

Basketballen en tennisballen

Allerlei grote en kleine ballen

Afstand tussen hoepels klein houden

Afstand tussen 2 kinderen is ongeveer
2m

Afstand tussen 2 kinderen is >2 m

Vrije keuze werpen en botsen

Opleggen hoe te werpen en botsen

Kinderen botsen kleine bal met linkeren rechterhand

Werpen of botsen in een voorwerp met
grote opening
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vangen
& werpen
Per 2 vangen en werpen

Omschrijving:
Overgooier
9

21

7
De kinderen staan per 2 en hebben één bal. Ze werpen en vangen de bal met 2 handen (borstpas of boogpas)
zonder tussenbots.

Variatie van uitvoering:
•

•
•

•
14

Beide kinderen hebben een bal, ze spreken een signaal af en werpen de bal gelijktijdig naar elkaar. Het ene
kind werpt in een boog en het andere kind botst de bal. Of beide kinderen botsen of werpen de bal in een
boog.
De kinderen werpen en vangen vanop een vastgelegde afstand.
Twee kinderen staan aan een kegel en één kind heeft een bal. Een tweede kegel staat opgesteld op
ongeveer 3 m van de eerste kegel. Het kind met de bal loopt naar de tweede kegel, stopt, draait zich om en
werpt de bal naar het kind aan de eerste kegel. Het kind dat de bal vangt, loopt nu naar de tweede kegel en
het kind dat de bal geworpen heeft, loopt terug naar de eerste kegel.
De kinderen staan in 2 groepen, elk achter een lijn. Elk kind van het eerste groepje heeft een bal. Per 2
vorderen ze voorwaarts door de bal naar elkaar te werpen in beweging. Wanneer 1 van de 2 kinderen het
einde van de lijn bereikt, werpt het naar de kegels die op een bank staan (fig.). Bij ontvangst van de bal
passen de kinderen deze onmiddellijk terug. Niet lopen met de bal in de handen.

16

Materiaal: allerlei ballen van verschillende grootte
Aandachtspunt(en):
• Plaats kinderen die van vergelijkbare grootte zijn per 2 i.f.v. het botsen van de bal.
• 20Leg duidelijk het verschil uit tussen een boogpas en een borstpas.
20

Variatie in omgeving:
•

1

In het zwembad houden de kinderen de afstand waarover ze zich moeten verplaatsen kleiner dan op het
droge vanwege de waterweerstand.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Werpen en vangen te moeilijk, laat
kinderen per 2 de bal rollen; staand of
zittend met benen gespreid

Werpen en vangen te moeilijk, laat
kinderen per 2 de bal rollen; staand of
zittend met benen gespreid

Introduceren van kleine ballen

Rol- of werpafstand klein houden en
gradueel vergroten

Rol- of werpafstand klein houden en
gradueel vergroten

Werpafstand vergroten

24
24
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VW15

vangen
& werpen
Per 2 vangen en werpen

Omschrijving: Opvangertje
De kinderen staan per 2 en hebben één bal of voorwerp. Het ene kind werpt het voorwerp in de lucht en het
andere kind vangt het voorwerp op met 2 handen.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•

Het kind dat het voorwerp opvangt, doet dit met een doos, emmer of met eigen t-shirt.
Het kind dat werpt, werpt de bal steeds anders om het de vanger moeilijker te maken.
Het kind dat vangt, geeft aan naar waar de werper moet werpen.
Het ene kind botst de bal hard, het andere kind vangt de bal op.
Het ene kind werpt de bal tegen een muur, het andere kind vangt de bal op.

Materiaal: plastic ballen, volleyballen, tennisballen, pittenzakken, dozen, brikken, emmers, opvangnet
maken met kussensloop en ijzerdraad of oud racket

Aandachtspunt(en):
•
•
•

Zorg voor voldoende ruimte tussen de tweetallen, zodat ze elkaar niet hinderen.
Zorg dat de kinderen de balbaan leren inschatten. Hoe hoger men de bal werpt, hoe meer tijd het kind (dat
de bal moet vangen) heeft om zich correct te positioneren.
Gebruik geen krachtballen, medicineballen of voorwerpen met scherpe uitsteeksels.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad gebruiken de kinderen een handdoek of plastic box met gaten in en waterbestendige
voorwerpen om mee te werpen.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Zachte en lichte ballen gebruiken

5 - 6 jaar
Zachte en lichte ballen gebruiken

7- 8 jaar
Kinderen doen oefeningen al zittend

Kinderen staan in een rij en het is de
lesgever die bal omhoog werpt
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vangen
& werpen
In groep vangen en werpen

Omschrijving: Scoren na ontvangst
16

Een drietal kinderen verzamelt aan een eerste kegel en één kind staat opgesteld bij een tweede kegel met een
bal. Vanuit het groepje kinderen loopt één kind naar de tweede kegel zonder bal, daar ontvangt het de bal van
het kind dat vast staat opgesteld aan de tweede kegel. Het kind dat de bal ontvangt loopt naar de derde kegel
en tracht een doel omver te werpen vanuit stilstand (fig.). De werper brengt de bal na de worp terug naar de
persoon aan de tweede kegel. Wissel regelmatig het kind aan de tweede kegel.

2
3

Variatie van uitvoering:
•
•

20 kegel, dribbelt naar de derde kegel en werpt vanuit stilstand
4 naar
Het kind vangt de bal aan de tweede
doel.
1 bv. basketring, minivoetbaldoel, emmer, doos,
Het kind werpt naar verschillende soorten doelen,
melkbrikken op een stoel…

Materiaal: kegels, een doel (flessen, kegels, hoepel, emmer…), plastic ballen, tennisballen, volleyballen…
Aandachtspunt(en):
•
•

Maak als lesgever eventueel 2 of 3 opstellingen om de actieve oefentijd hoog te houden.
Plaats eventueel een tweede kind aan de tweede kegel bij de ballenaangever.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad de oefening in zeer ondiep water uitvoeren. Gebruik lege flessen met een gewicht eraan als
boei. Hou de afstand tussen de boeien beperkt.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

24

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Gebruik foamballen of plasticballen

Gebruik grote botsende ballen

Gebruik kleinere ballen bv. handbal,
tennisbal

Oefening zonder dribbelen

Dribbel al wandelend

Dribbel eerst wandelend, daarna lopend

Afstanden tussen kegels en doel niet te
groot (2 tot 3 m)

Vergroot afstand van waar men naar
doel werpt (4 m)

Vergroot afstand van waar men naar
doel werpt (5 m)

Start oefening al wandelend

Starten met werpen naar doel vanuit
stilstand, overgaan naar werpen in
beweging

Oefening al lopend uitvoeren

Bal doorgeven aan tweede kegel

Kind aan tweede kegel werpt de bal
(niet meer doorgeven)

Lesgever aan de tweede kegel

005407_HFDSTK_7-vangen-werpen.indd 20

14/02/13 16:35

VW17

vangen
& werpen
In groep vangen en werpen

Omschrijving: Zigzag passen
De lesgever markeert 2 parallelle lijnen met 1,5 tot 2 m tussenruimte. De kinderen staan langs de lijnen,
evenveel kinderen aan elke zijde. Eén kind heeft een bal en werpt naar het kind dat zich schuin tegenover de
werper bevindt. De kinderen passen de bal zigzag verder tot de bal het laatste kind bereikt (fig.).

17

20

Variatie van uitvoering:
•
20

•
•
•

Breng een tweede en derde bal in het spel. De lesgever geeft de ballen door aan het eerste kind en bepaalt
zo op welk moment de tweede en derde bal mag starten.
Het eerste kind bepaalt zelf wanneer het een tweede en derde bal in het spel brengt.
Eerst passen de kinderen die zich aan dezelfde kant van de lijn bevinden naar elkaar, de bal keert terug via
24
de kinderen aan de overzijde.
De kinderen zigzagpassen zo snel mogelijk, eventueel 2 groepen laten strijden om de eer.

Materiaal: plastic ballen, volleyballen, handballen, tennisballen…
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Bij een oneven aantal kinderen start de bal steeds aan de zijde waar de meeste kinderen staan.
Let op het spreiden van de vingers bij het passen en ontvangen van een bal.
Let op dat de kinderen instappen in de richting van de pas.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad voeren de kinderen de oefening enkel boven water uit.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Grote en lichte ballen

5 - 6 jaar
Ballen van verschillende grootte met
laag gewicht

7- 8 jaar
Zowel kleine als grote ballen

Afstand tussen de 2 lijnen klein houden
(1 à 2 m)

Afstand vergroten tussen de lijnen
zodat kinderen verder moeten werpen

Ballen eerst doorgeven

Na het werpen bal volgen

Met kleuren werken

005407_HFDSTK_7-vangen-werpen.indd 21

14/02/13 16:35

VW18

vangen
& werpen
In groep vangen en werpen

Omschrijving: Doorgeefestafette
De kinderen geven de bal boven het hoofd voorwaarts door. De bal start achteraan de groep, wanneer een
kind de bal heeft doorgegeven, sluit het vooraan aan. De kinderen vorderen tot ze de overzijde van het terrein
bereiken. Afhankelijk van de groepsgrootte verdeelt de lesgever de kinderen in groepjes van 5 kinderen. ‘Wie
geraakt als eerste aan de overzijde?’

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen gaan van de bal doorgeven over naar de bal werpen, waarbij de afstand tussen de 2 kinderen
vergroot.
De kinderen ontvangen de bal tussen de benen en geven die door tussen de benen.
De kinderen ontvangen de bal tussen de benen en geven die door boven het hoofd.
De kinderen ontvangen de bal boven het hoofd en geven die door tussen de benen.
Idem als vorige 3 oefeningen, maar alles achterwaarts uitvoeren.
De kinderen ontvangen de bal zijwaarts en geven die zijwaarts door.
‘Doorgeefrups’: alle kinderen vormen samen één lange rups die zich verplaatst op bovenstaande wijzen.

Materiaal: kegels, ballen van verschillende grootte
Aandachtspunt(en):
•

Laat de kinderen geen zware ballen of voorwerpen boven het hoofd doorgeven.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad voeren de kinderen de oefeningen enkel boven water uit.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Ballen van verschillende grootte met
laag gewicht (geen medicinebal)

5 - 6 jaar
Ballen van verschillende grootte met
laag gewicht (geen medicinebal)

7- 8 jaar
Ballen van verschillende grootte met
laag gewicht

Enkelvoudige opdrachten

Afstand vergroten tussen de kinderen

Maak groepjes van slechts 2 of 3
kinderen, geen doorgeefrups

Om ter snelst opdracht uitvoeren,
als bal valt mag je niet naar voor
doorschuiven
Onder water met het hoofd
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T15

trappen
Naar een doel trappen

Omschrijving: Mijnenveld
Op het terrein staan kegels verspreid met daarop een bal (fig.). De kinderen lopen vrij verspreid rond met een
bal aan de voeten. De kinderen proberen na het beginsignaal zoveel mogelijk ballen van de kegels te krijgen
door ballen in de richting van een kegel te trappen.

15

17

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•

De kinderen voeren de oefening uit met de niet-voorkeursvoet.
De kinderen lopen niet vrij rond met de bal, maar staan achter een lijn vanwaar ze harder moeten trappen
om de kegels te raken.
De kinderen lopen voor het trappen links of rechts om de kegel zonder de bal te raken of de bal er van te
lopen.
De kinderen mogen ook de muur gebruiken om kegels indirect te raken.

Materiaal: één bal per kind, kegels
18 of bakens met daarop een kleine bal of een mousse blokje
Aandachtspunt(en):
•

Wijs de kinderen er op dat ze afstand bewaren van de kegel waar ze om lopen.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad heeft de helft van de kinderen een schijfje dat op de bodem aan hun voeten ligt. De andere
kinderen staan als ‘kegel’ in het bad. Wanneer de stilstaande kinderen de schijf tegen hun voeten voelen,
steken ze de handen in de lucht. Als alle handen in de lucht zijn, wisselen van functie.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Geen al te lichte en vertragende ballen

Vertragende ballen

Snellere ballen

Grote doelvlakken i.p.v. kegels

Grote kegels en/of veel kegels

Kleinere kegels, minder kegels en/of
kleinere ballen
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2

3

trappen

8

Naar een doel trappen

Omschrijving: Hete patat
De kinderen hebben elk een bal (‘een patat’). De kinderen drijven de bal in een centrale zone die de ‘kookpot’
is. De ‘patatten’ worden warmer en warmer tot het water kookt. De lesgever geeft vervolgens een signaal. De
kinderen vluchten met hun ‘hete patat’ richting één van de opgestelde doelen waar ze de bal naartoe trappen
(fig.).
Na de trap keren ze naar de lesgever terug. 21
16
12

10

20

30

40

50

Variatie van uitvoering:
5

•
•
•

•

7
De kinderen drijven hun bal richting één van de opgestelde doelen, maar mogen enkel naar een vrij doel
trappen. Ze recupereren nu direct hun bal en keren terug naar de centrale zone.
De kinderen mogen enkel trappen vanaf een duidelijk gemarkeerde traplijn. De traplijnen kunnen
verschillend georiënteerd liggen t.o.v. de doelen.
Er zijn verschillende traplijnen aangeduid door bakens van verschillende kleuren aan weerszijden van de
lijn. De kinderen kunnen kiezen van welke traplijn ze trappen. Nadien kan de lesgever een puntenwaarde
aan de lijnen (kleuren) geven.
De kinderen moeten op hun weg richting doel enkele hindernissen met de bal ontwijken alvorens ze in de
buurt van de doelen komen.

15

Materiaal: veel ballen, per 2 kinderen een doel van kegels, gekleurde bakens, hindernisvoorwerpen
Aandachtspunt(en):
•
•
•

22

Laat de kinderen hard trappen, maar vraag hen de bal te laten liggen.
Maak duidelijk welke de traplijnen zijn en visualiseer de waarde van traplijnen en kleuren.
Laat de kinderen uitkijken voor botsingen bij het omdraaien.

Variatie in omgeving:
•
•

•

1

In een speeltuin trappen de kinderen naar doelen gevormd door speeltuigen of door met elkaar verbonden
speeltuigen, banken, vuilnismanden…
In het zwembad kunnen de kinderen met een opvallend gekleurde rubberen schijf rondstappen of drijven.
Op signaal van de lesgever laten ze de schijf vallen en volgen deze terwijl die zinkt. Eens op de bodem
trappen ze de schijf zo ver mogelijk weg.
In het zwembad verplaatsen de kinderen de ‘hete patat’ die op de bodem ligt met enkele trappen naar een
bepaalde hoek van het bad.
23

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Zonder traplijnen

Traplijnen op grotere afstand

Traplijnen in variërende hoeken t.o.v.
doel

Brede en duidelijke doelen

Smallere doelen

Met één kegel in doel

Met bal in handen lopen i.p.v. drijven
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T17

trappen
Naar een doel trappen

Omschrijving: Goal op de vlucht
15

Op het terrein loopt een levend doel gevormd door 2 kinderen
(fig.) die een stok op schouderhoogte vasthouden. De 17
kinderen wandelen met het doel kriskras over het terrein.
De andere kinderen hebben elk een foambal, drijven die
binnen het terrein en proberen hun bal door het bewegende
doel te trappen. ‘Wie maakt de meeste doelpunten binnen de
spelduur?’

Variatie van uitvoering:
•

•

•

•

De kinderen bewegen op het terrein met de bal. Op signaal
van de lesgever stopt iedereen, legt de bal stil en trapt de
bal naar het doel. De kinderen trappen telkens vanuit een
andere hoek t.o.v. het doel dat zich verplaatst. De kinderen
voeren de oefening eerst uit met de voorkeursvoet, nadien
met de niet-voorkeursvoet.
Op het terrein zijn meerdere bewegende doelen. De
kinderen met de bal bewegen niet op het terrein maar
staan rond het terrein. Ze proberen een doelpunt te maken door van buiten het terrein naar de doelen te
trappen. Ze wachten het goede moment af. De doelen blijven ondertussen bewegen.
De kinderen spelen in 2 ploegen. De ene helft vormt de doelen, de andere helft vormt de trappers. De
lesgever bepaalt de speelduur. Nadien wisselen van functie. ‘Welke ploeg scoort het grootste aantal
doelpunten?’
De kinderen trappen naar duo’s die schouder aan schouder lopen en als levend doel dienen. De enkels van
de binnenste benen18
zijn met elkaar verbonden.

Materiaal: bezemstelen, linten of fietsbanden, ballen, terreinmarkering
Aandachtspunt(en):
•

Maak het terrein voldoende groot i.f.v. de hardheid waarmee de kinderen kunnen trappen zodat ze elkaar
niet in het gezicht treffen. Gebruik foamballen.

Variatie in omgeving:
•

De kinderen steunen ruglings op de ellebogen op een brede zwembadtrap (kinderbad). Ze trachten de
ballen binnen hun bereik van het wateroppervlak weg te trappen en in hoepels te laten landen. Twee
kinderen trekken deze van de ene zijde naar de andere zijde van het bad.

Differentiatie:

3 - 4  jaar
Geen geschikte oefening

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Doel breder dan één bezem

Doel tussen kinderen in 2 delen (stok op
heuphoogte, stok op schouderhoogte)

Doel verkleinen/vergroten

Met hangende hoepel aan stok voor
meer punten

Bewegend doel stopt als kinderen
trappen
Met vlakke hindernissen
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Met bijkomende hindernissen
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T18
22

trappen
Naar een doel trappen
18

Omschrijving: Bolle Gijs eet graag ijs
Op het terrein staan obstakels (blikken,
brikken, half gevulde plastic flessen). Aan de
rand(en) van het terrein hangen afbeeldingen
van Bolle Gijs en staan doelen opgesteld
23
die de mond van Bolle Gijs voorstellen. De
kinderen bewegen vrij met de bal (bollen ijs)
aan de voet tussen en rond de obstakels. Op
signaal van de lesgever zoeken de kinderen
een open ruimte en trappen naar één van de
opengesperde monden van Bolle Gijs die op
tijd zijn bolletjes ijs wil. De kinderen trappen
de ballen in de dozen (fig.).

Variatie van uitvoering:
•

•
•

•

Idem als omschrijving, maar voor elk
obstakel dat een kind omver loopt of
trapt, moet het kind een extra trap met
de bal naar een doel richten (Bolle Gijs krijgt een extra bol ijs).
De kinderen moeten ervoor zorgen dat Bolle Gijs zijn bollen ijs binnen krijgt in de tijd die de lesgever
vooraf bepaalt.
De kinderen hebben maar een beperkt aantal trappen ter beschikking per keer dat ze naar één van de
doelen mogen richten. De lesgever bepaalt het aantal trappen. De kinderen mogen zelf kiezen hoe hard ze
trappen.
Idem, maar de lesgever legt een beperking op in het aantal harde en zachte trappen.

Materiaal: één bal per kind, verpakkingen van ‘lekker’ eten en drinken die rechtop kunnen staan, lege dozen
(of emmers, tonnen…), tape (of krijt, belijning, lint)

Aandachtspunt(en):
•
•
•

Met niet te veel kinderen tegelijk.
Voorzie bij elke mond van Bolle Gijs een kind dat de getrapte bal terugrolt naar de trapper en de
omgevallen of verplaatste dozen terugplaatst.
Houd het eenvoudig en haalbaar bij de beperking van het aantal trappen.

Variatie in omgeving:
•

Op een buitenterrein kunnen de kinderen zwerfvuil (blikken, brikken, stukjes hout…) trappen naar een
centrale container of naar verschillende vuilnisbakken op het terrein.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Ballonnen, strandballen i.p.v. ballen

Met kleinere ballen

Met kleinere ballen

Steeds begeleid

Zonder beperkingen

Met beperking

Grondvormen (bv. trappen vanuit
stilstand)
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Met samenwerkingsvorm
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T19

trappen
Naar een doel trappen
19

Omschrijving: Doeltjes trappen
De kinderen staan in twee- of drietallen. Rondom het terrein
staan doelen op verschillende afstanden en hoogtes waarnaar de
kinderen kunnen trappen (fig.). Bij elk doel staat een kijkwijzer
die duidelijk maakt hoe de kinderen moeten trappen bv. trappen
over een lijn tussen 2 stoelen, in een vierkant van tape op de muur,
naar een brede bak met halve cirkels uitgesneden, naar een rij
kegels op een bank, naar een blikkentoren, naar met wasknijpers
opgehangen kranten, naar laag opgehangen plastic flessen, naar
een rij met ballen, naar een kartonnen figuur, een plank met gaten
op verschillende hoogtes...

Variatie van uitvoering:
•

•

•
•

De kinderen lopen met de bal in de hand naar hun post, één
van hen legt de bal op een traptegel (of een vast punt om van
daar te trappen) en het andere kind voert de opdracht uit.
De kinderen rollen de bal richting traptegel, leggen de bal stil
met de voet, zetten één stap achterwaarts en trappen tegen
de bal.
Eén van de kinderen van het tweetal legt de bal stil, het andere kind loopt naar de bal en trapt naar het
doel.
De kinderen voeren de opdrachten uit met een ander type bal (een tennisbal, een strandbal, half opgeblazen
bal, mousse dobbelsteen…).

Materiaal: één bal per kind, krijt, belijning, hoepels, fietsbanden, allerlei soorten ballen…
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Beperk de uitleg, zorg voor een duidelijke weergave op kijkwijzers en doe met de groep een demonstratie.
Beperk het aantal posten.
Laat met elke groep een ouder kind of een begeleider meegaan.

Variatie in omgeving:
•
•

Buiten trappen de kinderen naar natuurlijke doelen, op grotere afstanden dan in zaal.
In het zwembad trappen de kinderen naar doelen onder en boven water.

Differentiatie:

3 - 4  jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Met onbeperkt aantal pogingen

Met veel pogingen

Met beperkt aantal pogingen

Met beloning telkens men scoort

Met beloning telkens men scoort

Met bijhouden van aantal geslaagde
doelpogingen

Van kortbij 2-3 m
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Springspelletjes

Omschrijving: Hinkelen
De lesgever tekent een hinkelpatroon op de grond (fig.). Groepjes van 2 of 3 kinderen gooien om beurt de
hinkelblok (pittenzak, stuk hout…). Het kind dat aan de beurt is, gooit de hinkelblok in vak 1, springt in vak 2
t.e.m. 10 (bij een enkel vak hinken en bij een dubbel vak springen met één voet in elk vak), draait op het einde
en raapt de hinkelblok terug op in vak 1. Als dat kind opnieuw aan de beurt
8 is, werpt het de hinkelblok in vak 2,
20
springt erover…

Variatie van uitvoering:
•

De kinderen hinkelen met de handen achter de rug of met de handen op het hoofd.

Materiaal: stoepkrijt of ander materiaal om hinkelpatroon te tekenen, hinkelblok, pittenzakken…
Aandachtspunt(en):
8
•
•

Teken verschillende hinkelpatronen, zodat de actieve oefentijd hoog is en het spel uitdagend blijft.
Hoe groter de vakken, hoe makkelijker om in een bepaald vak te werpen, maar hoe meer afstand de
kinderen moeten overbruggen. Denk aan de kleuters die korte benen hebben.

Variatie in omgeving:
•
•

In het bos of het park hinkelen de kinderen in een hinkelpatroon gevormd met takken, bladeren en stenen.
In een speeltuin hinkelen de kinderen op patronen in een dambord of tegelvloer van gekleurde vlakken.

19

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Eenvoudig hinkelpatroon met maximaal
6 vakken
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5 - 6 jaar
Meer complex hinkelpatroon

7- 8 jaar
Complexe hinkelpatronen met maximaal
15 vakken
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Springspelletjes

Omschrijving: Springparcours
De kinderen doorlopen 6 posten in een bepaalde volgorde. Na het uitvoeren van een oefening schuiven de
kinderen door. Dit kan op verschillende manieren: wijzerzin, tegenwijzerzin of iedere post een kleur of dier
geven en op een kaart aanstippen welke kleuren/dieren uitgevoerd werden.
De kinderen leggen een springparcours af:
1. de kinderen springen van de ene naar de andere hoepel of springen van de ene op de andere mat.
2. de kinderen springen zo hoog mogelijk over een touw of over kegels met een stok erop.
3. de kinderen overbruggen een bepaalde afstand in zo weinig mogelijk sprongen.
4. de kinderen steken al springend een dikke mat over.
5. de kinderen vorderen langs een lijn of een touw door zijwaarts te springen.
6. op een hoogte van 1,20 m tot 1,70 m hangen ballonnen aan een toversnoer. De kinderen proberen tijdens
het lopen de linten en ballonnen aan te tikken met hun hoofd of handen.

Variatie van uitvoering:
•
•

De kinderen voeren de oefeningen uit op één voet.
De lesgever is vrij posten te vervangen, toe te voegen of in een inkleding te gieten.

Materiaal: hoepels, banken, touwen, kegels, krijt, toversnoer, linten, ballonnen
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Voorzie voldoende springoefeningen zodat de actieve oefentijd voldoende groot is.
Hang het toversnoer schuin om aan het lengteverschil van de kinderen tegemoet te komen.
Beperk het aantal opdrachten waar hulp nodig is, afhankelijk van het aantal beschikbare lesgevers of
begeleiders.

Variatie in omgeving:
•
•

•

In het zwembad maken de kinderen gebruik van zinkende hoepels, zwembadrand en zinkende tegels.
In het zwembad springen de kinderen omhoog naar een toversnoer dat over de breedte van het zwembad
gespannen is en waaraan ballonnen of linten hangen. De kinderen proberen de ballonnen of linten te raken
of aan te tikken.
In het zwembad springen de kinderen vanop de rand in het water over een drijvend plankje of ander
drijvend materiaal.

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Eerst posten geïsoleerd oefenen, dan in
parcoursvorm
Grondvormen gebruiken (bv.
afzonderlijke oefeningen
vereenvoudigen (zie diff. andere
fiches))
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5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Eerst afzonderlijk posten oefenen, dan
in parcoursvorm
Afstand, lengte of hoogte van de
sprong(en) vergroten
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Springen en landen met specifiek materiaal

Omschrijving: Trampolinesprongen
De kinderen springen na een aanloop met 2 voeten in de minitrampoline. Na de afstoot in de minitrampoline
springen ze op een vrije manier op een dikke valmat. De kinderen stoten af en landen met 2 voeten op
heupbreedte.
Zorg dat de
14 aanloop in het begin kort is (3 tot 5 passen). Verleng de aanloop enkel wanneer de
8
17
kinderen de basissprong goed beheersen.
1. Klapsprong: de kinderen klappen in de handen terwijl ze springen (voor of achter het lichaam).
2. Salueersprong: de kinderen zwaaien naar een vriendje terwijl ze springen.
3. Streksprong: de kinderen springen gestrekt omhoog (groot maken).
4. Hurksprong: de kinderen14hurken de benen op na de15afstoot (eventueel tikken met de handen op de
bovenbenen).
5. Spreid- en/of hoeksprong: de kinderen springen met de benen open en toe.
6. Streksprong halve draai: de kinderen springen gestrekt omhoog (groot maken) en maken een halve draai.
7. Skatesprong: de kinderen springen en brengen de onderbenen schuin achterwaarts.
8. Engelensprong: de kinderen springen met één been gestrekt en één been gehurkt. De armen zijn
horizontaal zijwaarts.
9. Kikkersprong: de kinderen springen met opgehurkte benen (zoals een kikker).
19

Variatie van uitvoering:
•

24

•

De kinderen voeren een aantal afgeleide sprongen uit, bv. fietsbeweging met de benen in de lucht,
11
streksprong volledige draai…
De kinderen doen de basissprongen en trachten ondertussen een nevenopdracht uit te voeren, bv. een bal
vangen, een bal in een doel gooien, over een touw springen…

Materiaal: trampoline, banken, dikke valmat

22

Aandachtspunt(en):
•
7

•

15

Maak gebruik van een hulpopstelling waarbij de kinderen leren
inspringen vanop een bank of het bovenste deel van een plint, om
de aanloop en afstoot in de minitrampoline te vereenvoudigen
(fig.).
Zonder aanloop: plaats de trampoline afwaarts richting mat.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad voeren de kinderen vanop de rand of vanop de
springplank enkele basissprongen uit.

5

11

6

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Uitvoeren zonder aanloop
3 keer na elkaar op matje springen,
dan 3 keer springen in trampoline en
vervolgens 3 keer springen met landing
op mat
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5 - 6 jaar
Basissprongen met aanloop vanuit
hulpopstelling

7- 8 jaar
Verlengde aanloop zonder
hulpopstelling
Moeilijke sprongen met
nevenopdrachten
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Springen en landen met specifiek materiaal

Omschrijving: Initiatie touwtje springen
De kinderen springen touwtje a.d.h.v. instructies van de lesgever. De kinderen verspreiden zich op het terrein
(bv. halve cirkel) zodat ze elkaar niet hinderen en voeren de oefeningen ter plaatse uit.
• De kinderen springen touwtje zonder touw (aanleren van het springritme), maar draaien wel met de armen.
• De kinderen starten met het touw achter de voeten, zwaaien het één keer over het hoofd en stoppen het
touw onder de tenen.
• De kinderen springen één keer volledig over het touw met 2 voeten samen.
• De kinderen starten met het touw voor de voeten, zwaaien het achterwaarts en stoppen het onder de hielen.
• De kinderen zwaaien, zonder en met touw, met 2 armen samen afwisselend links en rechts langs de romp.
• De kinderen hebben een hoepel of lichte fietsband, ze stappen erin en draaien deze boven hun hoofd, zowel
voorwaarts als achterwaarts.

Variatie van uitvoering:
•
•
•
•
•

De kinderen leren verschillende speciale sprongen in het touw.
De kinderen springen met iets anders dan een springtouw, bv. touw, lange veter, sjaal, plastic kabel…
De kinderen springen al lopend.
De kinderen springen achterwaarts.
De kinderen springen op één been.

Materiaal: springtouwen, toversnoeren, plastic kabel…
Aandachtspunt(en):
•
•
•

Laat de kinderen de basisbewegingen van touwtje springen ervaren en probeer daarna zo snel mogelijk te
oefenen met een touw.
Zorg dat de kinderen voldoende afstand houden zodat ze elkaar geen zweepslagen geven.
Achterwaarts touwtje springen is gemakkelijker dan voorwaarts.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad gebruiken de kinderen een hoepel of noodle als ‘springtouw’ en stappen er in of over.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Zonder touw (bv. met hoepel)
Enkel voorwaarts draaien en ter plaatse
blijven

Achterwaarts draaien en springen

Achterwaarts draaien en springen

Draaien en over touw stappen i.p.v.
springen

Al lopend touwtje springen

Al lopend met richtingsverandering
Speciale sprongen met moeilijke
coördinatie, bv. 2 keer draaien en 1 keer
springen, criss cross…
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Springen en landen met specifiek materiaal

Omschrijving: Touwtje springen per 2 of in groep
De kinderen staan per 2 en hebben één touw. De kinderen kijken in dezelfde richting. Het ene kind draait, het
andere kind stelt zich voor de draaier en springt op het moment dat het touw voor zich passeert. De kinderen
wisselen regelmatig van functie (draaier, springer).

Variatie van uitvoering:
•

24

•

•

•

De kinderen staan per 2 met één touw. Het ene kind draait terwijl het andere kind achter de draaier staat
met het gezicht in dezelfde richting.
De kinderen staan per 2, geven elkaar een hand en de buitenste handen nemen het touw vast. Het tweetal
telt af wanneer ze starten met draaien en springen
(fig.). Wissel onderling van plaats zodat elk kind eens
11
met de linker- en de rechterhand draait.

Eén kind houdt het touw vast aan één handvat en draait het rakelings over de grond. Afhankelijk van de
touwlengte kunnen één of meerdere kinderen over het touw springen. Wie het touw eerst doet stoppen,
wordt draaier (wissel van functie).
De kinderen draaien per 2 aan een heel lang touw, één voor één springen de kinderen in het touw. Probeer
met zoveel mogelijk kinderen in het touw te springen. Wie het touw doet stoppen, moet draaien.

Materiaal:
springtouwen van allerlei lengtes
7
Aandachtspunt(en):
•
•

Spreek duidelijk af wanneer het draaien per 2 start, bv. klaar, start of ready, set, go.
Zorg dat de kinderen voldoende afstand houden zodat ze elkaar geen zweepslagen geven.

Variatie in omgeving:
•

In het zwembad springen de kinderen in noodles of hoepels.

5

11

Differentiatie:

3 - 4 jaar
Geen geschikte oefening tenzij met
oudere hulpdraaiers
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5 - 6 jaar
Draaien eerst oefenen zonder springen

7- 8 jaar
Speciale sprongen met moeilijke
coördinatie, bv. ‘chinese wheel’
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Springen en landen in het water

Omschrijving: Ontdekken van springen in het water
De kinderen staan in water op heuphoogte. Ze springen ter plaatse waarbij ze de knieën en voeten zo hoog
mogelijk brengen. ‘Wie komt met de knieën of voeten boven het water?’

Variatie van uitvoering:
•
•

•
•

De kinderen verplaatsen zich al springend. Op signaal van de lesgever staan de kinderen zo snel mogelijk
stil en in evenwicht, op linker- of rechtervoet of op 2 voeten.
De kinderen staan in een cirkel, ze stoten zich af op de bodem en voeren daarna een opdracht uit, bv. hoog
opspringen en neerkomen op het zitvlak, met de handen eerst in het water komen, tijdens de zweeffase in
de handen klappen onder de voeten…
De kinderen staan per 2 en springen afwisselend op en neer (omhoog als de andere omlaag gaat).
De kinderen staan per 2 recht tegenover elkaar en springen samen. Als ze in de lucht zijn, klappen ze tegen
elkaars handen (1 of 2 handen).

Materiaal: GEEN
Aandachtspunt(en):
•
•

Kijk goed uit zodat de kinderen niet op elkaar springen.
Laat de kinderen alle oefeningen in water tot op heuphoogte uitvoeren.

Variatie in omgeving:
•

•

In een zaal met stabiele obstakels springen de kinderen vrij rond. Op signaal van de lesgever staan de
kinderen zo snel mogelijk stil en in evenwicht, op linker- of rechtervoet of met 2 voeten op een obstakel
naar keuze.
Buiten of in zaal dragen de kinderen veel kleren of opblaasbare elementen (bv. zwembanden,
autobanden…) die hen in hun bewegingen wat hinderen en voeren daarmee de beschreven sprongen uit.

Differentiatie:

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

7- 8 jaar

Heupgordel om gemakkelijker te
springen
Water op kniehoogte

Water lager dan heuphoogte
Aantikken van knieën, voeten…
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Handen raken van partner tijdens het
springen (high five)
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