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Inleiding
Bewegend leren is goed voor de
ontwikkeling van een kind en een
belangrijke motivator voor een kind. En dat
motiveren is toch wel een vak apart… Dat
merkten veel ouders op, zo bleek uit een
ouderonderzoek over thuisonderwijs van
Scholen met Succes (ten tijde van
coronacrisis)
Veel ouders vroegen zich af hoe ze ervoor
kunnen zorgen dat kinderen zichzelf
vermaken en plezier hebben in hun schoolwerk terwijl ze zelf voldoende energie
overhouden.
Beste juf of meester: zet bewegend leren in!
Bewegend leren:
- geeft een kind plezier, durf en vertrouwen
- leert een kind grenzen verkennen
- zorgt dat een kind zich beter kan
concentreren
En dat allemaal ontlast de ouder toch weer
een beetje! Even niet bezig zijn met een
kind vermaken en geen tijdrovende en
energieslurpende praktijken om een kind te
motiveren.

Bewegend leren is o zo eenvoudig in te
zetten, óók voor ouders, of beter gezegd:
juist voor ouders! Maak thuisonderwijs
behapbaar en geef ouders down-to-earth
opdrachten waar ze eenvoudig handen en
voeten aan kunnen geven (en kinderen hun
handen en voeten juist gebruiken!)
In dit e-book krijgt u concrete uitwerkingen
van leuke interactieve spellen voor
kinderen. Deze spellen kunt u doorgeven
aan de ouders van de kinderen uit uw klas.
Veel lees- en beweegplezier!

Spellen met een bal
Skippyballen (alleen)

Overgooien (samen)

Wat heb je nodig?
Skippybal
Een beetje fantasie om een hindernisbaan
te maken voor skippybalpad

Wat heb je nodig?
Voetbal
Tennisbal of stoffen balletje (moeilijk!)

Doe alsof je een grote stuiterbal bent.
Spring en stuiter rond op die skippybal.

Je gooit de bal naar een ander en die vangt
de bal. De ander gooit de bal weer terug
naar jou. Jij moet de bal weer vangen.

Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Wil je het een beetje moeilijker maken?
Zet hindernissen neer waar je omheen of
overheen moet. Bijvoorbeeld een tuinstoel,
een stok of een plank.

Wil je het een beetje moeilijker maken?
- Spreek af dat je de bal 1, 2 of 3 keer moet
stuiteren
- Gooi de bal door je benen heen.
- Gooi over met een kleine bal, zoals een
tennisbal of een stoffen balletje.

Blokkenvoetbal (2 of meer kinderen)
Iedereen krijgt een blok. Probeer met de bal
het blokje van de ander omver te schoppen.
Als dat je lukt, heb je een punt!
Wat heb je nodig?
Een blok die kan omvallen, zoals een
kaplablokje of een aantal duploblokjes op
elkaar gestapeld
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Muurvoetbal (alleen of samen)

Schop de bal tegen een muur aan. Kaatst de
bal terug, dan moet je de bal in 1 keer weer
terugschoppen tegen de muur aan.
Je mag de bal niet meer dan 1 keer
aanraken voordat hij de muur raakt en je
mag de bal dus ook niet tegenhouden.
Speel je met andere kindjes? Schop om de
beurt de bal tegen de muur.
Wat heb je nodig?
Voetbal
Waar kun je dit doen?
Buiten

Door steeds iets te veranderen in het
balspel, voorkom je verveling en daag je je
kinderen uit.

Flessenvoetbal (samen)

Iedereen heeft een fles met water zonder
dop. Probeer met de bal de fles van een
ander omver te schoppen. Degene bij wie de
fles als eerste leeg is verliest.
Wat heb je nodig?
Plastic flessen met water
Bal
Waar kun je dit doen?
Buiten. Ik denk dat mama niet zo blij wordt
als je dit binnen doet ;)

Basketballen (alleen of samen)

Gooi de bal in een korf, zonder te stuiteren.
Heb je een treffer? Punt voor jou!
Wat heb je nodig?
Een korf
Heb je geen korf? Gebruik je fantasie.
Een doos, emmer of mand kan je ook goed
gebruiken (of zoals hieronder de kliko!).

Lummelen (samen)

Twee kinderen gooien de bal naar elkaar
over. Eén iemand staat in het midden - de
lummel - die de bal mag vangen of
pakken als de bal op de grond komt. Als hij
de bal vangt, is degene die de bal gooide de
lummel en moet hij in het midden staan om
de bal te vangen.

Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Wat heb je nodig?
Een bal
Lef om de lummel te zijn

Kleuters mogen de bal heus een beetje laten
stuiteren. ;)

Waar kun je dit doen?
Liefst buiten
Wil je het een beetje moeilijker maken?
Je bent af als je de bal nog vast hebt en je
wordt door de lummel getikt! Voor kinderen
onder de 5 jaar is deze regel misschien te
moeilijk.

Spellen met andere materialen
Hindernisbaan (alleen of samen)

Lekker apekooien, maar dan thuis! Maak
een hindernisbaan. Kruip onder de tafel
door, klim over een stoel heen of hinkel/ren/
spring een rondje om de tafel heen. In de
hindernisbaan kun je op veel verschillende
manieren bewegen: kruipen, springen,
hinkelen, huppelen, rennen, op de buik
schuiven (binnen dan wel natuurlijk) of in
kikkersprongen springen.
Wat heb je nodig?
Laat de fantasie de vrije loop en haal alles
uit de kast waarmee je jouw hinderbaan kan
maken. Een hoepel waar je doorheen moet
stappen, een springtouw waarmee je een
aantal sprongen maakt, een aantal ballen
die je in een emmer gooit, met stoepkrijt
een paar vakken tekenen waar je in moet
springen.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Blikwerpen (alleen of samen)

Stapel een aantal blikken of (ongebruikte)
wc-rollen op elkaar. Gooi met een bal zoveel
mogelijk om! Hoe meer blikken of wc-rollen
er omvallen, hoe meer punten je scoort.
Wat heb je nodig?
Blikken / ongebruikte wc-rollen
Bal
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Voor kleinere kinderen kun je een grote bal
gebruiken. Is je kind al wat ouder of gewoon
erg goed, gebruik dan een kleinere bal, zoals
een tennisbal.

Springtouwen (alleen of samen)

Spring, spring, springen maakt blij! Met
een kort springtouw kun je goed alleen
springtouwen. Samen springtouwen kan als
je een langer springtouw hebt.
Wat heb je nodig?
Kort of lang springtouw
Veel energie!
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Wil je het een beetje moeilijker maken?
Ren en springtouw tegelijk.

Klimmen (alleen of samen)

Klimmen en klauteren. In het rek. Over het
rek. En niet van het rek! ;) Maak het een
beetje moeilijk voor jezelf en oefen kunstjes,
zoals een koprol of achteruitrol.
Wat heb je nodig?
Klimrek
Waar kun je dit doen?
Buiten

Samen bewegen
Fietsen of wandelen (samen)

Stap op de fiets en rijd een rondje. Of doe
gezellig een wandeling en neem een
bingokaart mee en streep aan wat je allemaal hebt gezien!
Waar kun je dit doen?
Buiten

Verstoppertje zonder buut (samen)

Een iemand zoekt en de anderen
verstoppen zich. De zoeker telt tot tien,
zodat de rest zich verstopt en heel stilletjes
op zijn verstopplek blijft zitten tot hij is
gevonden. Heeft de zoeker iedereen
gevonden? Dan is iemand anders aan de
beurt om te zoeken!
Waar kun je dit doen?
Spreek met mama of papa af waar je je mag
verstoppen. Misschien mag het alleen
beneden en in de tuin of in het hele huis
en de tuin of mag je niet in een bepaalde
kamer komen.
Tip: speel in het donker verstoppertje.

Verstoppertje met buut (samen)

Het is bijna gewoon verstoppertje maar net
een beetje anders. Er is een buut. Dat is de
plek waar de zoeker telt. Als de zoeker
iemand heeft gevonden, moet hij naar de
buut toegaan, de buut aantikken en de
naam noemen van degene die hij heeft
gevonden.
Maarrrr..... Iemand die verstopt zit, mag ook
naar de buut toegaan. Als hij daar als eerste
is en de buut aantikt en ‘buut vrij’ roept, dan
is hij die ronde vrij. Hij is niet gevonden en
heeft zich vrij gebuut.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Deze spelvariant is geschikt voor kinderen
die al heel goed de regels van verstoppertje
snappen, meestal vanaf een jaar of 5.
Maak verstoppertje spannend en moeilijk
en speel in het donker verstoppertje.

Bewegen met spel
Bewegend Uno (samen)

Uno is een kaartspel waarbij je zo snel
mogelijk al je kaarten kwijt moet raken door
in jouw beurt steeds een kaart uit te spelen.
Er zitten ook een aantal pestkaarten tussen.
Bijvoorbeeld de +4 kaart. Als iemand die
kaart oplegt, moet de volgende die aan de
beurt is 4 kaarten van de pot pakken en een
beurt overslaan.
Een leuke variant hierop is bewegend uno.
Als de +4 kaart wordt opgelegd, verstopt
iedereen zich behalve de persoon die
normaal gesproken 4 kaarten had moeten
pakken van de pot. Die persoon telt tot 10
en zoekt daarna de anderen.
Spreek met elkaar van tevoren af waar de
buut is, want bij deze variant hoort wel
verstoppertje mét buut! Iedereen die zich
verstopt mag zich namelijk vrij buten. Voor
elke persoon die de zoeker heeft
gevonden en heeft gebuut, hoeft die
persoon 1 kaart minder van de pot te
pakken.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Dit spel is meest geschikt voor kinderen
vanaf 7 jaar of eerder, als ze de cijfers
herkennen en de regels snappen.

Twister (alleen of samen)

Heb je Twister in huis? Voetjes van vloer.
Handjes op de grond. En laat maar zien wat
jij kunt!
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Dit spel is meest geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.

Levend mens erger je niet (samen)

Teken met stoepkrijt een mens-erger-je-nietspelbord. Geef iedereen een
dobbelsteen (dan hoeft niemand van zijn
plek af te komen) en start het spel!
Het werkt precies hetzelfde als het normale
mens-erger-je-niet-spel, maar dan zonder
pionnen. Elke speler is nu zelf zijn eigen pion
en je hebt dus geen 4 maar 1 pion. Om een
beetje meer te bewegen kun je afspreken
dat je, om stappen te zetten, moet springen
of hinkelen.
Waar kun je dit doen?
Buiten

Opdrachtenspel (samen)

Bedenk met elkaar 6 verschillende
bewegingsopdrachten. Bijvoorbeeld van de
tuindeur naar de schuur rennen, hinkelen
of huppelen en weer terug of onder de tafel
doorkruipen.
Geef de opdrachten een nummer, zodat
iedereen weet welk nummer bij welke
opdracht hoort.
Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Het
cijfer wat je gooit, is de opdracht die je moet
doen. Gooit iemand bijvoorbeeld 1 en is er
bij 1 afgesproken dat je dan 2 keer de trap
op en af moet rennen, dan moet je dat doen.
Als je 2 dobbelstenen hebt, bedenk dan 11
opdrachten (cijfers van 2 tot en met 12).
Dat zorgt voor nog meer variatie in de
opdrachten.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Dit spel is meest geschikt voor kinderen
vanaf 4/5 jaar.

Waar moet ik heen? (alleen of samen)
Geef bepaalde meubelstukken of plekken in
huis een cijfer van 1 tot en met 6
(of, als je met 2 dobbelstenen speelt, van 2
tot en met 12).

Je gooit om de beurt met de dobbelsteen.
Het cijfer dat gegooid wordt, is de plek waar
je naartoe moet rennen. Gooit iemand 3 en
hoort bij het cijfer 3 de badkamer, dan moet
je daarnaartoe rennen.
Wil je het een beetje spannender?
Maak er een wedstrijdje van door iedereen
zo snel mogelijk naar die plek toe te laten
rennen. Natuurlijk hangt dat wel af van met
hoeveel mensen je het spel speelt (je wilt
natuurlijk geen ongelukken) en hoe groot je
huis is. Bovendien kunnen sommige kinderen
niet zo goed tegen hun verlies en om het gezellig te houden, kun je het wedstrijdje dan
misschien beter niet doen. Ook dit spel kan je
kind goed alleen spelen.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten

Waarvan zijn er…

Je gooit om de beurt met de dobbelsteen.
Alle spelers moeten daarna zo snel
mogelijk net zoveel spullen in huis zoeken als
het cijfer dat is gegooid. Is er bijvoorbeeld
4 gegooid en zijn er 4 stoelen beneden, dan
kan je zo snel mogelijk naar de stoelen
rennen. Degene die als eerste bij een
meubelstuk of ding in huis is waarvan er net
zoveel zijn als het cijfer dat is gegooid, krijgt
een punt.
Waar kun je dit doen?
Binnen of buiten
Voor kinderen die in groep 3 of hoger zitten,
kun je het spel moeilijker maken door met
meerdere dobbelstenen te spelen. Je kan
dan sommen maken. Gooi je 3 en 5, dan
moet je kind iets in huis zoeken waarvan er
8 (3+5) of 2(5-3) of misschien zelfs wel 15
(3x5) zijn. Dan zijn er natuurlijk ook
meerdere antwoorden mogelijk, want je kan
meerdere sommen maken.
Een leuke manier van bewegend leren.
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