“BEWEEGGANZENBORD”
VOOR 1 TOT 6 SPELERS VAN 6 TOT 99 JAAR.

Speluitleg:
- Dobbel met een dobbelsteen en plaats je pion (smiley) vooruit.
- Doe de opdracht die bij het vakje hoort.
- De speler die eerst op of over vakje 62 geraakt is gewonnen.
Je kan de smileys op het spelbord in de PowerPoint verplaatsen.
Of je kan het spel afdrukken en met eigen pionnen spelen op het spelbord.
Wat heb je nodig?
- Een dobbelsteen
- Een drinkfles
- Een paar sokken
- Een kussen
- Ballon
- Blad papier
- Een kookpot

Tip
Je kan de bewegingsopdrachten ook uitvoeren zonder het ganzenbord te spelen

Opdrachten “beweegganzenbord”
NR

1E – 2E LEERJAAR

1
2
3
4

Loop rond de tafel.
Dans 20 seconden de kabouterdans.
Spring 10 x omhoog.
Kruip 2x onder een stoel.

5
7

Jongleer met een ballon op je voet.
Hoeveel keer kan je?

3E – 4E LEERJAAR
Loop 3 x rond de tafel.
Dans 30 seconden de kabouterdans.
Spring 20 x omhoog
Kruip 4x onder een stoel.
Jongleer met een sokkenbal of
ballon op je voet.
Hoeveel keer kan je?

5E – 6E LEERJAAR
MAMA OF PAPA
Loop 6 x rond de tafel.
Dans 40 seconden de kabouterdans.
Spring 30 x omhoog
Kruip 8x onder een stoel.
Jongleer met een sokkenbal op je
voet. Hoeveel keer kan je?

Huppel door het huis.
Hinkel rond de stoel (rechts).

Huppel door het huis.
Hinkel 2x rond stoel (rechts).

Huppel door het huis.
Hinkel rond de tafel (rechts).

Hinkel rond de stoel (links).

Hinkel 2x rond de stoel (links).

Hinkel rond de tafel (links).

Spring 10x over een kussen.
Sluip als een slang rond de tafel.
Loop op handen en voeten naar elke kamer in
het huis.

Spring 20x over een kussen.
Sluip als een slang rond de tafel.
Loop op handen en voeten naar elke kamer in
het huis.

Spring 30x over een kussen.
Sluip als een slang rond de tafel.
Loop op handen en voeten naar elke kamer in
het huis.

8

10

11
12
13

15

Kruip zo snel mogelijk onder de benen van
iemand.
Hoe lang kan je op 1 been staan? Links

Kruip zo snel mogelijk onder de benen van
iemand.
Hoe lang kan je op 1 been staan? Links

Kruip zo snel mogelijk onder de benen van
iemand.
Hoe lang kan je op 1 been staan? Links

Bottle flip 1x.

Bottle flip 2x na elkaar.

Bottle flip 3x na elkaar.

Stap als een gans rond de tafel.
8 seconden

Stap als een gans rond de tafel.
16 seconden

Stap als een gans rond de tafel.
30 seconden

De grond is lava!
Loop naar je kamer,
sluip onder je bed!
Hoe lang kan je op 1 been staan? Rechts

De grond is lava!
Loop naar je kamer,
sluip onder je bed!
Hoe lang kan je op 1 been staan? Rechts

De grond is lava!
Loop naar je kamer,
sluip onder je bed!
Hoe lang kan je op 1 been staan? Rechts

16

17
19
20
21
23

24

Gooi met een sokkenbal in een pot.
Van waar kan je scoren?

Gooi met een sokkenbal in een pot.
Van waar kan je scoren?

Gooi met een sokkenbal in een pot.
Van waar kan je scoren?

Speel 1 maal verstoppertje.
Pomp 2 x met de knieën op de grond

Speel 1 maal verstoppertje.
Pomp 4 x met de knieën op de grond.

Speel 1 maal verstoppertje.
Pomp 8 x met de knieën op de grond.

25

26

28

Vouw een vliegtuig en gooi
het zo ver mogelijk.

Vouw een vliegtuig en gooi
het zo ver mogelijk.

Vouw een vliegtuig en gooi
het zo ver mogelijk.

31

Tik zo snel mogelijk alle deuren in je huis aan.
Gooi met een dobbelsteen
doe deze oefening … x .

Tik zo snel mogelijk alle deuren in je huis aan.
Gooi met een dobbelsteen
doe deze oefening … x .

Tik zo snel mogelijk alle deuren in je huis aan.
Gooi met een dobbelsteen
doe deze oefening … x .

33

Verzin een opdracht voor de andere spelers.

Verzin een opdracht voor de andere spelers.

Verzin een opdracht voor de andere spelers.

29

30

Ga met kikkersprong rond
de tafel.

Ga met kikkersprong 3x
rond de tafel.

Doe 10x onderstaande kikkersprong oefening.

34

35

Ren 20 seconden op je plaats.
Planken: wat is je record?

Ren 40 seconden op je plaats.
Planken: wat is je record?

Ren 60 seconden op je plaats.
Planken: wat is je record?

37
Leg een parcours af met een
boek op je hoofd.

Leg een parcours af met een
boek op je hoofd.

Leg een parcours af met een
boek op je hoofd.

Schrijf je naam in de lucht met je linkervoet.
Rol 3 x voorwaarts.

Schrijf je naam in de lucht met je linkervoet.

38

39

Schrijf je naam in de lucht met je linkervoet.
Maak een rol voorwaarts.

Rol met gestrekte benen.

41

42

43

Maak een
dribbelparcours en
dribbel met je sokkenbal.
Fiets met je voeten in de
lucht. 5x

Maak een
dribbelparcours en
dribbel met je sokkenbal.
Fiets met je voeten in de lucht.
15x

Maak een
dribbelparcours en
dribbel met je sokkenbal.
Beklim met de fiets de berg:
fiets met je voeten in de
lucht. Start laag en probeer
zo hoog mogelijk te eindigen.
25x

44
Doe een onderhandse opslag met een
papierprop. Hoever kan je slaan?
46

Loop zo snel mogelijk naar je kamer en loop
over je bed. (Voorzichtig op de trap!)
Sta op 1 been. Wat is je record?

Doe een onderhandse opslag met een
papierprop. Leg een kussen op de grond en
probeer de prop op het kussen te spelen.
Loop zo snel mogelijk naar je kamer en loop
over je bed. (Voorzichtig op de trap!)
Sta op 1 been met je ogen
dicht. Wat is je record?

47

48

Rol rond de tafel (boomstam).

Rol rond de tafel. (Rol voorwaarts)

Doe een bovenhandse opslag met een
papierprop. Hoever kan je slaan?
Loop zo snel mogelijk naar je kamer en loop
over je bed. (Voorzichtig op de trap!)
Sta op 1 been op een voorwerp.
Wat is je record?
Met ogen dicht/open.

Rol rond de tafel.
(Ga in bolhouding zitten en laat je rollen door
een andere speler.)

Doe deze 5 figuren na.

Kies 5 bewegingen uit deze kaart en voer ze uit.

Doe de zonnegroet.

Pomp met de knieën op de grond: wat is je
record?

Pomp met de knieën op de grond: wat is je
record?

Doe een dans.
Draag een blinddoek en
zoek een andere speler.

Doe een dans.
Draag een blinddoek en
zoek een andere speler.

49

Pomp met de knieën op de grond: wat is je
record?
51

53
54
55

Doe een dans.
Draag een blinddoek en
zoek een andere speler.

Schrijf je naam in de lucht met je rechtervoet.

Schrijf je naam in de lucht met je rechtervoet.

Schrijf je naam in de lucht met je rechtervoet.

Hoe veel oefeningen kan jij juist uitvoeren?
Gebruik je sokkenballen.

Hoe veel oefeningen kan jij juist uitvoeren?
Gebruik je sokkenballen.

Hoe veel oefeningen kan jij juist uitvoeren?
Gebruik je sokkenballen.

Kruip met een sokkenbal op je rug rond de tafel.
Geraak je rond zonder dat de bal valt?
Hoe lang kan jij tegen de muur
zitten?

Kruip met een fles water op je rug rond de tafel.
Geraak je rond zonder dat de fles valt?
Hoe lang kan jij tegen de muur
zitten?

Kruip met een sokkenbal op je hoofd rond de
tafel. Geraak je rond zonder dat de bal valt?
Hoe lang kan jij tegen de muur
zitten?

Gooi met je sokkenbal zo dicht mogelijk bij een
fles. Hoe dicht kan jij bij de fles gooien zonder
ze te raken?

Gooi met je sokkenbal zo dicht mogelijk bij een
fles. Hoe dicht kan jij bij de fles gooien zonder
ze te raken?

Gooi met je sokkenbal zo dicht mogelijk bij een
fles. Hoe dicht kan jij bij de fles gooien zonder
ze te raken?
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