Energizers
&
Kennismakingsacitiviteiten

voor in de

‘laatste minuutjes doos’
Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Werkwijze
Op elk blad staan 2 activiteiten. De linkerkant is de voorkant van het
kaartje. De rechterkant is de beschrijving van de activiteit. Deze komt op
de achterkant van het kaartje. Door de bladzijde in de lengte, op de
middenstreep van de tabel, dubbel te vouwen, maak je de kaartjes die je
later uit kunt knippen.

Aan de kleuren bovenaan de kaartjes is te zien voor welke doelgroep de
activiteit geschikt is. Het is aan jou als leerkracht om te bepalen of je
een activiteit wel of niet geschikt voor je groep vindt.

Onderbouw
soms groep 3

Middenbouw
soms groep 6

Bovenbouw
Soms groep 6

Alle kleuren = geschikt voor alle
groepen

Print de bladen in kleur uit en lamineer ze. Als je de gelamineerde
kaartjes in een doosje gestopt hebt, kun je, aan het gekleurde tabblad
bovenaan, in 1 oogopslag zien welke activiteiten voor welke groep geschikt
zijn. Ideaal voor als in je eigen groep of als je gaat invallen in gevarieerde
groepen.
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Geschikt voor alle groepen

De

Stamp-

dans

De

Stamp-

dans

Iedereen staat in een kring. Ga stevig staan
op de grond.
• Begin met je rechterarm, 8 x ritmisch
vooruit te bewegen. De leerkracht/ een
leerling telt.
• Dan je linkerarm.
• Dan je rechtervoet stampen op de grond.
• Dan je linkervoet.
Dan hetzelfde, maar dan 6 x
De leerkracht/ een leerling blijft tellen.
Dan 4x, dan 2x en tenslotte allemaal 1 x.
Variatie:
laat een leerling andere bewegingen bedenken
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Post-

bo-

de

Post-

bo-

de

De leerkracht kiest 1 leerling als bezorger uit.
De andere leerlingen hebben de ogen dicht,
hoofd stil op tafel. De bezorger sluipt door
het lokaal, om achter iemand stoel een brief/
pakketje neer te leggen. De leerlingen
luisteren goed. Zonder de ogen te openen
geven ze met vingers aan of ze denken dat
die achter hun stoel ligt.
Heeft de leerling met het pakketje het goed
geraden, dan is hij de nieuwe bezorger.

Museum

-beelden

bekijken

Museum

-beelden

bekijken

De leerlingen wandelen (rustig!!) in een
museum rond. Als de leerkracht in de handen
klapt, worden ze meteen standbeelden. Laat
de leerling proberen om bij het 'bevriezen'
een leuke pose aan te nemen.
De leerkracht tikt vervolgens enkele
leerlingen aan, die mogen rondwandelen
tussen de standbeelden en ze aandachtig
mogen bekijken. Bij het volgende klapsignaal
loopt iedereen weer rond.
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Bal

hoog

houden

Bal

hoog

houden

De leerkracht laat een zachte (strand)bal
overgooien in de klas.
De bal mag niet op de grond vallen en de
leerlingen mogen niet van hun plaats af (en
dus niet lopen).
Variaties:
• Wie de bal gehad heeft gehad gaat
zitten. Zo is goed te zien wie de bal nog
niet heeft gehad.
• Naam noemen met overgooien
• De leerkracht houdt de tijd bij (hoe lang
duurt 1 ronde?)

Wat

Heb

ik

Wat

Heb

ik

Alle leerlingen staan achter hun stoel.
Daarna mag 1 leerling iets noemen wat hij
zelf heeft. (Bijvoorbeeld: iedereen met rode
trui). Alle leerlingen die dit ook hebben, gaan
allemaal op hun stoel zitten Net zo lang tot
er nog 1 of 2 over zijn.
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Me

-di

-tatie

Me

-di

-tatie

Alle leerlingen gaan lekker zitten. Sommigen
doen ogen dicht, anderen gaan in
kleermakerszit zitten, iedereen doet wat
voor hem/haar prettig voelt. De leerkracht
zegt:
“Doe je ogen dicht, of laat ze open, wat jij
fijn vindt. Je ademt normaal in en uit. Volg
je adem aandachtig, laat de adem komen en
verander hem niet. Luister ernaar. Waar
gaat je adem naar toe? ontspan je
helemaal.”
Het heeft wel tijd nodig (aantal keer
oefenen) voordat ze niet meer giechelen enz.

Paar-

den-

race

Paar-

den-

race

Alle leerlingen gaan (in een kring) zitten/ staan en dusdanig dat ze
op hun bovenbenen kunt ‘kletsen’ met de handen.
De leerkracht zegt: “Spring op je paard, kijk elkaar maar goed
aan… drie, twee, één… En daar gaan we!" Eerst gaan de paarden
warm lopen d.m.v. de 'kataklop' handeling: 1x in de handen klappen
en vervolgens met de rechterhand op het rechter- en met de
linkerhand op het linkerbeen slaan. Vervolgens komen er
verschillende aanwijzingen, waarbij de 'paarden' iets moeten doen:
 "Bocht naar links!": dan leunt iedereen naar links.
 “Horde’: springen.
 "Bocht naar rechts!": dan gaat iedereen naar rechts leunen.
 "Waterbak!": met de vinger tussen hun lippen bewegen en een
watergeluid maken.
 "Fotofinish": betekent allemaal als een standbeeld bevriezen.
Iedereen neemt een leuke pose aan.
 “Weigeren”: achterover leunen alsof je remt.
 “Langs de koningin”: statige buiging maken.
 “Tak”: op hun hoofd slaan en 'tok' terugroepen
 "Fotografen": doen alsof je en foto maakt en geluid erbij
maken.
 “Publiek links/rechts”: zwaaien naar de juiste kant
 “sprint trekken naar de finish”: juichen !
Doe eerst een rustig oefenrondje en dan een echte race (=steeds
sneller). De leerkracht varieert naar hartenlust met de commando’s.
Alleen aan het eind is het van belang om het sprintje naar de finish
in te zetten en dan uitbundig te juichen.
Variaties: Op de knieën; het trappelen gebeurt met de handen op
de grond. De Paardenrace kan ook op stoelen gedaan worden; je
begint door als een stoere cowboy op je 'paard' te klimmen, het
been met een mooie zwaai over de leuning. Daarna vraag je de
anderen om ook op te stappen.
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Storm

op

zee

Storm

op

zee

Een van de leerlingen is de kapitein. Hij/zij
staat in het midden van de kring/ klas.
Als hij/zij roept:
 Eén/twee naar bakboord” schuift
iedereen een of twee stoelen naar
links op.
 Eén/twee naar stuurboord” schuift
iedereen een of twee stoelen naar
rechts op.
 “Storm op zee!” gaat iedereen op een
willekeurige andere stoel zitten.
De kapitein probeert tussen de commando’s
door een stoel te bemachtigen. Lukt dit, dan
is degene zonder stoel de nieuwe kapitein.
Let op: bespreek van te voren wat bak- en
stuurboord is (vanuit de leerlingen gezien, niet
vanuit de kapitein) en welke kanten van het
lokaal dat dus zijn.

Lied

-je

raden

Lied

-je

raden

De leerkracht klapt/slaat op de trom/neuriet
of zingt op lalala een liedje wat de leerlingen
eerder geleerd hebben.
Wie weet welk liedje het is?
De leerlingen vinden deze activiteit erg leuk
en beginnen vaak uit zichzelf mee te zingen
wanneer ze het lied herkennen.
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5-4-

3-2

-1

5-4-

3-2

-1

- - - -

De leerkracht geeft 5 verschillende
opdrachten in deze volgorde.
Bijvoorbeeld:
• Spring vijf keer om hoog.
• Draai vier rondjes.
• Spring drie keer op één been.
• Raak de grond twee keer aan.
• Juich één keer hard

Blin-

de

rups

Blin-

de

rups

De leerkracht haalt een aantal leerlingen
naar voren en maakt zo meerdere rupsen. De
voorste leerling heeft zijn ogen open. De
rest heeft de ogen dicht/ is geblinddoekt. en
loopt in "polonaise" achter de voorste aan.
De kunst is om nergens tegenaan te botsen
en nog moeilijker om niet tegen een ander
groepje aan te botsen die tegelijkertijd
loopt.
Variatie: Na een tijdje roept de leerkracht
“Stop…Metamorfose…Start!” Op dat teken
gaat het hoofd van de rups achter in de rij
staan, opent het nieuwe hoofd zijn ogen en
wordt dus de volgende die de rups moet
leiden. Iedereen wordt om de beurt het
hoofd.
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Wie,

Wat,

waar?

Wie,

Wat,

waar?

De leerlingen staan in een kring. Ze kijken
goed tussen wie ze staan en onthouden het.
De leerkracht zet muziek aan en de
leerlingen mogen rondlopen.
Zodra de muziek stopt, proberen de
leerlingen dezelfde kring opnieuw te maken
(binnen een aantal tellen).
Staat iedereen goed?

Laat

me

niet lachen

Laat

me

niet lachen

Geef een van de leerlingen een clownsneus
op en de opdracht om de klas aan het lachen
te maken. Dit doet hij/zij door gekke bekken
te trekken, gekke geluiden te maken, gekke
bewegingen te maken, etc.
Aan de rest van de klas dan de taak om
niet te lachen! De leerlingen mogen niet
wegkijken van moeten dus oogcontact blijven
houden.
Lach je, of krijg je een glimlach op je
gezicht, ben je af en ga je zitten.
Tip: Hou een ranglijst bij met welke leerling
de meeste leerlingen aan het lachen kreeg.
Deze oefening is de omgekeerde variant van
de Kanjer oefening ‘motor en benzinepomp’.
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Beeld-

en-

tuin

Beeld-

en-

tuin

De leerkracht vraagt aan jonge leerlingen of
ze weleens een beeld of standbeeld hebben
gezien (zodat ze begrijpen wat het is).
Daarna laat hij/zij tweetallen maken, door
een opdracht te geven: Zoek iemand
waarmee je nog niet hebt samengewerkt/
gespeeld. In elk paar is 1 iemand de
beeldhouwer en de ander de klei. De
opdracht is om van de klei een beeld te
maken. De beeldhouwer boetseert de klei
totdat hij/zij tevreden is of totdat de
leerkracht zegt dat de tijd om is. Praten en
hard aan iemands lijf trekken is niet
toegestaan, maar gebaren wel. De leerling
die de klei is, blijft in de houding staan
waarin hij/zij door de beeldhouwer wordt
neergezet.
Alle beeldhouwers wandelen, na het signaal
(bel) van de leerkracht, door de beeldentuin
om de beelden te bewonderen. Daarna
worden de rollen omgekeerd.
Blinde-

man

leiden

Blinde-

man

leiden

De leerkracht maakt tweetallen of laat de
leerlingen ze maken. Telkens is 1 leerling de
‘blinde’ (is geblinddoekt of doet de ogen goed
dicht) en deze leerling legt zijn/ haar hand los
bovenop de hand van de begeleider. Zo
voorkom je dat de leider (indien diens hand
bovenop ligt) gaat trekken.
De begeleiders laten de ‘blinde’, door zachtjes
te trekken, een route door de klas/gang lopen
(bijvoorbeeld: start- en eindpunt bij de tafel
van de ‘blinde’). Er mag niet gepraat worden.
Variaties:
 1 tweetal laten lopen, terwijl de klas kijkt om
te zien of er veel/ weinig vertrouwen is
tussen de ‘blinde’ en begeleider.
 Alleen met stem.
 Niet handen vastpakken maar met touwtje in
handen
 Sturen met handen op de schouders
 De leerkracht kiest 1 ‘blinde’ en wijst stil een
begeleider aan die leidt. Kan de blindeman
naderhand raden wie hem/haar begeleid
heeft?
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Hoe zien

we er

allemaal uit

Hoe zien

we er

allemaal uit

De leerlingen zitten in de kring en kijken
goed naar elkaar. Daarna moeten ze de
handen voor de ogen doen. Wie de beurt
krijgt mag zonder te kijken zeggen wat voor
uiterlijk (kleur of soort haar, kleur ogen,
welke lengte/ kleur trui etc.) iemand (= een
andere leerling) heeft.
Na elke beurt controleren of het antwoord
klopt.

Wie

staat

er voor je?

Wie

staat

er voor je?

De leerkracht wijst iemand aan die
geblinddoekt wordt. Een andere leerling komt
stilletjes dichterbij.
Kan de geblinddoekte, door voorzichtig het
gezicht te betasten, raden wie er voor hem/
haar staat?
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Knie-

tik-

kertje

Knie-

tik-

kertje

De leerkracht laat de leerlingen tweetallen
vormen en elkaar de hand geven. Daarna
steken allebei de leerlingen van de hand die
‘vast zit’ de wijsvinger uit.
De bedoeling is om met de wijsvinger de knie
van de ander aan te tikken. Dan heb je een
punt. Wie het eerst 3 punten heeft, heeft
gewonnen.

Sneeuw-

vlokken-

tekening

Sneeuw-

vlokken-

tekening

De leerkracht laat tweetallen maken (of
maakt ze zelf) en potlood en papier
klaarleggen.
Bepaal wie leerling A en wie leerling B is. B
begint met (tussen de 20 en 40) stippen
willekeurig op het papier te zetten. A moet
een tekening van deze stippen maken,
waarbij alle getekende stippen gebruikt
moeten worden.
Daarna wisselen en op de achterkant van het
papier verder gaan.
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10

voor-

werpen

10

voor-

werpen

De leerkracht legt 10 voorwerpen voor
iedereen zichtbaar voor in de klas (in de kring
op de grond). De leerlingen mogen er 1 minuut
stil naar kijken. Daarna gaat er een doek
overheen.
De leerlingen schrijven/ noemen nu de dingen
die ze nog weten op. Wie weet ze allemaal?
Dit kan je ook uitbreiden naar meer
voorwerpen.

Op

een

rij

Op

een

rij

De leerkracht zet een aantal leerlingen op
een rij.
1 Leerling mag 1 minuut naar deze leerlingen
op een rij kijken en moet zich dan omdraaien.
Dan wordt in stilte de volgorde veranderd.
Daarna moet de leerling de volgorde weer
juist maken.
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Waar

sta

Ik?

Waar

sta

Ik?

Een leerling wordt geblinddoekt en op een
onbekende plaats van het lokaal neergezet.
De rest van de groep neemt daarna ook een
plaats in, ergens in het lokaal, en blijft daar
staan.
De geblinddoekte noemt nu telkens een van
de groepsleden op, die daarop een geluid
maakt met een vast voorwerp uit het lokaal,
dat zich bevindt op de plaats waar hij staat
(bijv. de vloer, het raam, meubilair).
Na dit een paar maal gedaan te hebben,
moet de 'blinde' precies proberen te vertellen
waar hij staat. Als dit gelukt is, kan er
gewisseld worden.

Getal

onder

de…

Getal

onder

de…

De leerkracht neemt een getal in gedachten
(afhankelijk van de groep). Leerlingen moeten
slim getallen noemen, want de leerkracht mag
alleen hoger of lager antwoorden.
Tip: schrijf mee op het bord om te laten zien
welke getalgebieden af vallen.
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Duim-

wors-

telen

Duim-

wors-

telen

De leerlingen vormen tweetallen. Geef elkaar
de linker- of rechterhand (meestal de
voorkeurshand) en haak de (geklauwde) vingers
in elkaar.
Begin op een afgesproken signaal. Probeer zo
snel mogelijk jouw duim op die van de ander
te krijgen. Wanneer je de duim van een
ander 3 tellen kan ‘vangen’ onder jouw duim,
dan heb je een punt.
De eerste met drie punten wint.

Funny Cats

’

filmpje

kijken

Funny Cats

filmpje

kijken

’

https://www.youtube.com/watch
?v=nTasT5h0Leg
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Ga

staan

als…

…

Ga

staan

als…

Noem allerlei dingen die van toepassing kunnen zijn
op de leerling of op de lesstof die je behandelt.
Voorbeeld: ga staan als 250 het antwoord op de
som 100 + 100 =.
Of: ga staan als je afgelopen weekend naar het
zwembad bent geweest. Zie lijst.
Thuis: huisdieren, hond, kat, >3 huisdieren, 2 broers,
zus en broer, enig kind, jongste/oudste, >3
kinderen in huis,
Hobby’s: op voetbal, op dansen, een instrument,
vechtsport, lezen, gamen, buitenspelen, tv kijken,
pc
Mening/ gevoel: alleen zijn, van fam. houdt, soms
eenzaam voelt, soms boos wordt om kleine dingen,
je niet zo goed v jezelf op durft te komen, bang
in donker/ spinnen, soms heimwee, vaak vrolijk/
somber, vindt dat je je pa/ma te weinig ziet.
Belevenissen: begrafenis/ bruiloft hebt
bijgewoond, ouders gescheiden, opa/oma is
overleden, (nooit) hebt gevlogen.

Geluiden

ont-

houden

Geluiden

ont-

houden

De leerlingen gaan ontspannen op de grond
liggen of op een stoel zitten en sluiten de
ogen. De leerkracht/ een leerling maakt (niet
te snel) achter elkaar gedurende vijf minuten
een aantal geluiden met voorwerpen uit het
lokaal.
Bijvoorbeeld: op de verwarming tikken, het
white-board vegen, een stoel aanschuiven,
enz.).
Na afloop moet iedereen de geluiden die hij
zich herinnert opschrijven. Het liefst ook in
de juiste volgorde. De resultaten worden
met elkaar vergeleken.
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De

dingen-

dief

De

dingen-

dief

Een leerling zit op een stoel met zijn/haar
ogen dicht. Op schoot liggen diverse kleine
dingen.
Om de beurt mag iemand iets van de schoot
afhalen.
Hoeveel dingen zijn er weggehaald?

De

stop-

dans

De

stop-

dans

Zodra de muziek aan gaat, magen de
leerlingen door de hele klas dansen. Als de
muziek stopt, bevriezen ze. Ademen en de
ogen knipperen mag wel.
Wordt gezien dat iemand wiebelt/ beweegt,
dan is die persoon af en moet op zijn/ haar
plaats gaan zitten (en evt. mee opletten).
Geen discussie; het is maar een spelletje.
Voorwaarden: je loopt (niet rent) al dansend,
bent stil en blijft van elkaar en elkaars
spullen af.
Variatie:
Laat de leerlingen op verschillende manieren/
stijlen dansen.
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Slapende

waakhond

Sleutelbewaarder

/

Sleutelbewaarder

Slapende

waakhond

De sleutelbos (= bot) wordt door de
leerkracht op een tafel van een leerling
gelegd; de leerling is de sleutelbewaarder/
slapende waakhond en houdt zijn / haar ogen
dicht en de oren open.
Andere leerlingen mogen hierna om beurten
(=door de leerkracht stil aangewezen)
proberen om de sleutelbos te 'stelen', zonder
hierbij geluid te maken.
Alleen wanneer de sleutelbewaarder/
waakhond de sleutels of de dief geluid hoort
maken (!), wijst deze in diens richting.
Wordt er de goede kant op gewezen en
wordt de dief betrapt, dan begint het spel
opnieuw. Lukt het een dief om de sleutels te
stelen, dan wordt deze dief de nieuwe
sleutelbewaarder/ waakhond.

Levende

stand-

beelden

Levende

stand-

beelden

1 leerling is de museumbewaker die door het
museum loopt. Alleen, zodra hij/ zij de
standbeelden de rug toe draait, komen ze tot
leven en mogen ze wandelen en op sommige
dingen staan/klimmen/ zitten (wel stoelen, geen
tafels en kasten).
Wordt gezien dat je beweegt/loopt, dan ben je
af en ga je zitten op je plaats. Is iedereen
gesnapt, dan wordt een nieuwe bewaker gekozen.
Variatie:
 Geef de opdracht dat de leerlingen al spelend
een voorwerp (gum o.i.d.) op een bepaalde plek
(bijvoorbeeld: bureau leerkracht) moeten zien te
krijgen.
 De leerkracht is de museumbewaker en loopt
rond met een knuffel/zachte bal. Ziet hij/zij
een leerling bewegen, dan gooit hij/zij de bal ik
de knuffel naar die leerling toe en moet hij/zij
bijv. 3 keersommen goed beantwoorden. In de
tussentijd mag de rest van de klas een andere
positie aannemen.
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Koning(in)

van de

stilte

Koning(in)

van de

stilte

Koning gaat in het midden van de klas /
kring zitten met de ogen dicht en bedenkt
allerlei opdrachten die de klas zo stil mogelijk
moet uitvoeren. Zodra de koning iets hoort,
wijst hij die kant op en is die leerling af.
Voorbeelden van opdrachten: schuif je laatje
open, schrijf met je pen een woord op
papier, ga op je stoel staan, zet je stoel op
tafel enz.

Bal

Over-

gooien

Bal

over-

gooien

Je gooit in de kring rustig en met een zachte
bal naar steeds dezelfde persoon (en noemt
de eerste keer zijn/ haar naam voor het
gooien). Na een paar rondes 2 of meer ballen
inbrengen.
Variatie: Lukt het zonder de bal te laten
vallen? Lukt het om de ronde sneller dan de
keer daarvoor te doen (timer aanzetten)?
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Door

fluis-

teren

Door

fluis--

teren

Fluister bij de eerste leerling een spannende
zin in het oor. Deze fluistert het weer aan
zijn/haar buurman enz. Het verhaaltje mag
maar 1 keer aan de buurman doorverteld
worden. Hoe komt de zin aan het eind? Is
het nog steeds hetzelfde?

Maak een

rij

van

Maak een

rij

van

Geef de leerlingen de opdracht zich te
ordenen in een rij, zonder daarbij te praten.
Het ordenen kan zijn op: (klein  groot)
schoenmaat, leeftijd, lengte, alfabetische
volgorde, haarkleur (donker  licht),
schoenmaat, geboortemaand, hoeveel km. van
school je woont etc.
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Luisterend

tel-

len

Luisterend

tel-

len

De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk
dat het voor dit spel ontzettend stil moet
en dat je goed naar elkaar moet luisteren.
De leerkracht zegt bijvoorbeeld 1, waarna
een leerling reageert met 2, een andere
leerling daarop weer 3 zegt en ga zo maar
door. Echter, zodra twee of meerdere
leerlingen tegelijkertijd een getal noemen
stopt het spel en begint de leerkracht weer
bij 1.
De leerlingen moeten dit spelen zonder enig
gemaakte afspraken!! Natuurlijk zal het een
aantal keren gespeeld moeten worden,
voordat de bedoeling helemaal duidelijk is.

De

onzichtbare

leider

De

onzichtbare

leider

Er wordt één leerling de klas uitgestuurd.
Terwijl die buiten is, kiezen de andere
leerlingen een leider. Deze maakt subtiele
bewegingen en de andere leerlingen doen hem
na (bijv. achterover leunen, arm onder hoofd,
aan je oor krabben enz.).
Kan de leerling raden wie de leider van de
klas is?

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Contact

Contact

Door elkaar lopen en vervolgens contact te
maken met een lichaamsdeel van de ander.
De leerkracht benoemt het lichaamsdeel.
Bijvoorbeeld: door te beginnen met een
handdruk, daarna met de rechtervoet,
voorhoofd, knie, linker pink, de rechterheup.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Geschikt voor de onderbouw

leine dingen

Kleine dingen

Laat alle leerlingen op een rij staan, zij aan
zij en tegenover elkaar. Laat de leerlingen
elkaar goed bekijken en onthouden hoe
diegene er uitziet. Zeg dat elke leerling van
rij 1 zo’n tien seconden de ogen dicht doet. In
die tijd kunnen de leerlingen van rij 2 snel
iets veranderen. Bijvoorbeeld een veter of
knoopje los, een haarspeld of staart in of uit
doen, een horloge af doen/ van arm
verwisselen enzovoort.
Als de leerlingen de ogen kunnen openen is
het aan hen het verschil te zoeken. Daarna
de rollen kunnen omwisselen.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Geschikt voor de onder- en
middenbouw

skiën

skiën

De leerkracht zegt:
 “We staan boven op de berg.
 Doe allemaal één voor één de ski's aan.
 Pak je stokken op
 Zet je af en.... skiën!
 Een beetje door de knieën en op en neer
deinen.
 Tijdens het skiën komen we allemaal
dingen tegen waarop we moeten reageren
 Naar links
 Naar rechts
 Een tak (bukken)
 Een eland (gewei maken, duimen op het
hoofd, vingers in de lucht en groeten)
 Een beer (Groot maken, klauwen in de
lucht en hard brullen)
 Aan het einde, beneden aan de berg
moeten we remmen (pirouette)”

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Wie staat er

voor de klas?

Wie staat er

voor de klas?

De leerkracht zet een rij (van bijvoorbeeld 5)
leerlingen voor de klas. Alle leerlingen in de
klas kijken goed en doen vervolgens hun ogen
dicht.
De leerkracht verandert de volgorde.
Daarna mogen de leerlingen weer kijken en
raden hoe het eerst was.
Variatie:
Maak het moeilijker door meer leerlingen
voor de klas te zetten.

Leeuwen-

temmer

Leeuwen-

temmer

Een leerling is de leeuwentemmer.
De andere leerlingen veranderen in leeuwen.
Zij bewegen zich achter de rug van de
leeuwentemmer door het lokaal>
Maar.. als de leeuwentemmer hen ziet
bewegen moeten ze terug naar hun kooi
(stoel).

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Schudden

Schudden

Elke leerling pakt zijn/haar gum. Deze
stoppen ze bovenaan in de eigen trui en
moet er onderaan de broek of rug weer
uitkomen.

GUM

M

Wandelen

De gum mag 'onderweg' niet met de handen
aangeraakt worden. Wie krijgt als eerste zijn
gum via de juiste weg op de grond?

Wandelen

De leerlingen lopen (stil) rond in het lokaal.
De leerkracht vertelt een verhaal, waarbij
leerlingen het moeten uitbeelden.
Voorbeelden:
• Stap uit bed
• Fiets naar school
• Poets je tanden
• Stap in de douche
• Er komen ijsklontjes uit de douche,
• Je bevriest, beetje ontdooien, zon schijnt,
ontdooien, afdrogen, …
• Loop door het bos, kijk naar de bomen
• Kriebelbeestje over je lichaam
• Je komt een bekende tegen en gaat
badmintonnen, …
• Je maait het gras, …
Enz.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Lichaam

schrijven

Lichaam

schrijven

Een nieuw aangeleerd woord wordt door de
leerlingen in de lucht geschreven met alle
mogelijke lichaamsdelen: neus, oren, tong,
vinger, knie, voet, navel etc.

Wassen

De leerkracht zegt dat we gaan doen alsof
we onze handen wassen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomp wat zeep op je handen.
Kraan aan.
Handen onder de kraan.
Kraan uit.
Heel goed soppen, ook je onderarmen.
Kraan aan.
Afspoelen.
Kraan uit.
Schoon!

Variatie:
Dit kan ook als douchen.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Pizza

maken

Pizza

maken

Alle leerlingen zitten in een kring. Iedereen
draait een kwartslag naar links (of rechts) en
kijkt dus tegen de rug van de buurman aan
en de andere buurman kijkt tegen jouw rug
aan.
“We gaan pizza maken”:
• “Eerst gaan we het deeg kneden (zachtjes
kneden van de rug)
• Dan gaan we ze pizza met tomaten saus
insmeren (wrijven over de rug aaien)
• Dan de groente snijden (‘hakbewegingen’
maken op de rug)
• Dan kaas raspen (met de vingers van
boven naar beneden over de rug)
• Dan een uitje/geraspte kaas erop
“(roffelen met de vingertoppen op de rug)

Kneepjes

doorgeven

Kneepjes

doorgeven

De leerlingen zitten/staan in de kring.
Iedereen heeft de handen vast.
De leerkracht geeft het leerlingen naast zich
1, 2, 3 of 4 kneepjes. Die leerling geeft
hetzelfde aantal kneepjes door aan de
leerling naast hem.
Zo gaan de kneepjes de kring rond. Hoeveel
kneepjes heeft de laatste leerling gevoeld?
Tijdens dit spel mag niet gepraat worden!

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Regen

maken

Regen

maken

De leerkracht dimt het licht en maakt het donker
(gordijnen dicht). Daarna steekt de leerkracht de hand uit
en doet alsof er druppels te voelen zijn en steekt dan een
denkbeeldige papaplu op en zegt: “Het ziet er naar uit dat
het gaat regenen.”
1.

het gaat waaien; de leerkracht wrijft in zijn
handen en laat de leerlingen (van links naar rechts)
1 voor 1 mee doen (ze doen pas mee als de
leerkracht ze heeft aangekeken en bijv. heeft
geknipoogd).
2. eerste regendruppels; de leerkracht knipt met zijn
vingers en laat de leerlingen 1 voor 1 mee doen.
3. een echte regenbui: de leerkracht slaat - in iets hoger
tempo - met de handen op de dijen en laat de
leerlingen weer 1 voor 1 mee doen.
4. storm: de spelleider stampt - in hoog - met zijn
voeten op de grond tempo (evt. onweer) en laat de
leerlingen weer 1 voor 1 mee doen.
5. de storm wordt weer een bui: handen op dijen slaan
6. bui neemt af: knippen met de vingers
7. de bui stopt, het waait weer: wrijven in de handen
8. het stopteken dat de spelleider van te voren heeft
afgesproken: de wind gaat liggen. Bijv. het licht aan
doen en roepen: “Daar is de zon!”
Let op: Zorg dat je als leerkracht steeds dezelfde route
aflegt met je ogen.’

Eier-

wekker

Eier-

wekker

De leerkracht stuurt 1 leerling naar de gang
en laat een andere leerling een eierwekker
verstoppen.
De leerling van de gang wordt naar binnen
gehaald en mag de wekker zoeken door goed
te luisteren naar waar het tikkende geluid
vandaan komt.
Wordt de wekker gevonden voor hij afgaat?

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Dieren

nadoen

Dieren























Dieren

-geluiden

nadoen

Fladder als een vlinder
Waggel als een eend
Stuiter als een kangoeroe
Galoppeer als een paard
Slinger als een aap
Huppel als een geit
Sta als een flamingo
Glijd als een slang
Graas als een koe
Fladder als een kuikentje
Sluipen als een tijger
Rol in de modder als een varken
Stamp als een olifant
Loop rond als een kip
Waggel als een pinguïn
Springen als een kikker
Vlieg als een vogel
Snuffel als een konijn
Zwem als een vis
Wandel als een schildpad
Buig je nek als een giraf

Dieren

-geluiden

Variant op ‘tik, tik wie ben ik’.
De leerkracht haalt 1 leerling voor de klas
(die gaat met het gezicht naar de muur
staan) en wijst daarna in stilte een aantal
leerlingen aan.
Die gaan achter de ene leerling staan/op de
grond zitten. Ze krijgen de opdracht om een
bepaald dieren geluid te maken.
De ene leerling raadt het dier en wie het
geluid maakt.
Let op: Wel om de beurt de geluiden laten
maken.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Geschikt voor de midden- en
bovenbouw
Woord-

domino

Woord-

domino

Om de beurt noemen de leerlingen woorden
die beginnen met de laatste letter van het
laatstgenoemde woord.
Bijvoorbeeld: pannenkoeK, KasT, TelefooN
enz.
Variatie:
Laat hierbij een zachte bal overgooien.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard

31

Fruit-

mand

Fruit-

mand

De leerlingen zitten in een kring.
Tel af: appel, peer, kiwi, banaan en weer van voor af aan
beginnen. 1 iemand gaat in het midden van de kring staan.
Diegene is de tikker. Deze wil graag een stoel
bemachtigen.
Als de persoon in het midden bijv. 'appel' roept, gaan alle
appels van stoel wisselen. Wanneer de persoon in het
midden 'fruitmand' roept, gaat iedereen van stoel wisselen.
Als de persoon in het midden een stoel heeft
bemachtigd, is degene die nu nog in het midden staat de
'tikker'.
Variatie:
 de tikker niet één maar meerdere fruitsoorten laten
roepen die moeten wisselen.
 meer soorten fruit toevoegen, zodat het lastiger is om
een stoel te bemachtigen voor de tikker.
 de tikker naar iemand toe laten lopen en tot 10 laten
tellen. Binnen die tien seconden moet de ander 5 keer
zijn fruit opnoemen (leuke extra regel).
 de tikker laten roepen dat iedereen 1 of 2 plaatsen naar
links of rechts moet opschuiven.

 de

leerlingen geen kaartje meer geven, maar ze laten
onthouden welk soort fruit ze zijn.

Moordenaartje

/ Prins(es)

/

Moordenaartje

/ Prins(es)

Stuur 1 leerling (detective) de klas uit. Wijs dan in
de klas een ‘moordenaar’ of prins(es) aan. Deze
‘moordenaar’ knipoogt of knikt naar leerlingen in de
klas. De ‘prins(es)’ laat leerlingen flauwvallen door
een knipoog of luchtkusje te geven. Zodra een
leerling deze knipoog, knik of kusje krijgt, valt deze
‘dood’ op tafel/ de grond (mag best dramatisch,
maar wel stil). De leerling die uit de klas gestuurd is
(detective) moet gaan uitvinden wie de moordenaar/
prins(es) is voordat alle leerlingen ‘vermoord’ of
flauw gevallen zijn. De detective mag max. 3 keer
raden. Variatie: (1 detective wordt de gang
opgestuurd.) In de klas sluiten alle leerlingen de ogen.
Leerkracht loopt door de klas en geeft 1 leerling 1x
een knijpje in de schouder van wie de moordenaar/
prins wordt en 2x voor de detective(s). Alle
leerlingen doen de ogen weer open (en evt. wordt
de detective teruggeroepen van de gang). Het is nu
voor alle leerlingen spannend want wie is de
moordenaar/prins(es)? Ze moeten dus allemaal
opletten (allemaal betrokkenheid en meekijken wie er
knipoogt/knikt). Is de rechercheur dood/flauw
gevallen dan heeft de moordenaar/prins gewonnen.
Tip: dit spel is nog uit te breiden met een spion die
niet ‘vermoord’ mag worden omdat het spel dan uit
is.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Levend

memorie

Levend

memorie

Eén of twee leerlingen gaan even op de
gang staan.
De andere leerlingen maken koppels en
spreken een gebaar af. (bijv. duim omhoog,
lange neus etc.). Alle leerlingen leggen beide
handen op hun benen. Leerlingen komen terug
in de klas.
Steeds worden door deze leerlingen twee
zittende leerlingen (memoriekaartjes)
aangewezen die hun gebaar moeten laten
zien.
Zijn de gebaren hetzelfde is er één punt
verdiend en gaan de 2 ‘memoriekaartjes’
zitten.

Ontwar de

knoop

Ontwar de

knoop

Sommige puzzels zijn makkelijk, maar levende
knopen niet. De spelers vormen teams van
acht of tien personen. Geef elkaar de
rechterhand. Je mag niet iemand kiezen die
direct naast je staat!!! Geef een ander je
linkerhand. Weer mag je niet iemand kiezen
die direct naast je staat. Ook mag je niet
de speler kiezen wiens rechterhand je al vast
hebt.
De spelers moeten nu zelf proberen om de
knoop te ontwarren zonder elkaars handen
los te laten. Meestal kunnen de spelers de
levende knoop ontwarren door over armen
heen te stappen en onder armen door te
kruipen. Pas wel op dat je geen handen
loslaat.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Commando

Commando
De leerlingen staan per twee arm in arm, waardoor het iets
moeilijker wordt. Wanneer de leerkracht of een aangeduide
leerling een bevel geeft voorafgegaan door ‘commando’, dan
proberen de leerlingen dit bevel uit te voeren, zonder elkaar
los te laten.
Bevelen niet voorafgegaan door ‘commando’ moeten worden
genegeerd, anders ben je af en ga je weer op je stoel zitten.
Geef de leerlingen opdrachten waardoor ze hun lichaam
diagonaal bewegen. Raak met je linker hand, je rechter oor
aan enz.
Voorbeelden van commando’s:
Handen: op tafel, op schoot, in de lucht, handen over elkaar,
draaien, handen vast, klappen (of op tafel).
Armen: over elkaar, zwaaien naast je lijf, achter je rug, steek
je ellebogen zo ver mogelijk omhoog
Benen: over elkaar, naast elkaar
Hoofd: naar achter, naar voor, op linkerschouder, op
rechterschouder
Voeten: stampen
Staan: op e stoel, op de grond, op 1 been, spring in de lucht,
buig ver naar voren, loop in een cirkel naar rechts, kruipen,
sluipen, wieg met heupen
Zitten: op stoel, op tafel, op de grond, op je hurken
Raak: je neus/( linker/rechter)oor etc. aan
Ogen: dicht, open, knipperen, wenkbrauwen optrekken
Haren kammen, appel eten, tandenpoetsen, jas aantrekken,
paraplu openen, ballon opblazen etc.
Variatie: laat de leerlingen tweetallen vormen en de armen in
elkaar haken en dan de opdrachten uitvoeren.

Omschrijf-

spel

Omschrijf-

spel

Leerkracht (of leerling) omschrijft een
leerling, voorwerp of bekend persoon. Wie
kan er raden wat de leerkracht in gedachten
heeft?
Kan variëren van appel (kleuters: kun je eten,
fruit, steeltje, aan de boom enz. tot
architect: beroep, tekenen belangrijk, huizen
enz.)

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard

34

Plaatsje

verruilen

Plaatsje

verruilen

Liefst in kringopstelling of in gymzaal (in
hoepels). In de klas is het ook wel mogelijk,
maar dan moeten de gangpaden in het
klaslokaal helemaal vrij zijn van tassen e.d.
Alle leerlingen zitten op een plaats, 1 leerling
(wachter) staat. De leerkracht noemt 2
namen van leerlingen die moeten wisselen van
plaats.
De wachter probeert ook een plaatsje te
bemachtigen zodat een andere leerling
wachter moet zijn.

Wie heeft

het?

Wie heeft

het?

Iemand bedenkt een uiterlijk kenmerk
(bijvoorbeeld: blauw T-shirt) en gaat hardop
de klas af: “Piet heeft het, Maaike niet,
Sven niet“ enz.
De andere leerlingen raden wat het kenmerk
zou kunnen zijn. Wie het als eerste heeft
geraden mag een nieuw kenmerk bedenken. Je
kan ook twee kenmerken combineren.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Schreien van

de koning(in)

Schreien van

de koning(in)

De koning(in) moet rustig naar zijn/haar stoel
lopen. Die stoel mag niet leeg zijn; moet
worden opgevuld door een ander, zodat de
koning(in) naar een andere stoel op zoek
moet.
Sta je al overeind, dan MOET je lopen. Is
de lege stoel toch door de koning(in) ingepikt,
dan is de persoon die te laat was de nieuwe
koning(in).

De

verandering

De

verandering

Vorm tweetallen. Ga tegenover elkaar staan
en observeer de ander goed en onthoud hoe
hij/zij eruit ziet. Rij 1 draait zich nu om en
verandert vijf dingen aan zichzelf. Rij 2 m ag
raden welke dingen de ander heeft
veranderd. Daarna andersom.
Vraag als ze klaar zijn: Was het makkelijk
om vijf dingen te veranderen?
Merk ook op dat mensen als de oefening is
afgelopen, de veranderingen snel weer
ongedaan maken. Ook dat is typisch voor
situaties waarin we met verandering te
maken hebben.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Bevroren

standbeelden

Bevroren

standbeelden

Handige oefening voor drukke leerlingen.
Leerlingen staan stil. 1 iemand moet proberen
hen aan het bewegen te krijgen met gekke
bekken, grapjes, etc. Mag niet aanraken.
Lijkt op motor en benzinepomp oefening,
alleen dan met bewegen.

Galgje

Galgje

Het gaat er om dat je het woord gaat
raden dat diegene heeft genoteerd (maar
wat je niet kan zien). Je gaat losse letters
raden. Je mag maar een beperkt aantal
fouten maken. Als je een fout maakt dan
wordt een streepje van de galg getekend.
Daaraan komt een mannetje te hangen, per
fout wordt het mannetje zichtbaar en
wanneer hij helemaal zichtbaar is heb je
verloren.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Muzikantje

Muzikantje

Stuur 1 leerling de klas uit. Spreek met de
klas af wie de muzikant is. De leerling wordt
de klas ingeroepen. De hele klas doet steeds
de muzikant na (klappen, trommelen, rondje
draaien enz.) terwijl de leerling moet
ontdekken wie er steeds de beweging
bedenkt/begint.

Stilte

Stilte

De leerkracht wijst de leerlingen op het feit
dat het gedurende de komende tijd muisstil
moet zijn en dat niemand (behalve de
leerkracht) op zijn/ haar horloge mag kijken.
Het gaat er hierna om dat de leerlingen
precies drie minuten stil blijven en dat de
leerkracht eens wil bekijken wie er een goed
besef heeft van de tijd.
Zodra een leerling denkt de tijd voorbij is,
gaat deze op een stille en rustige manier
staan.
Tip: Op het moment dat een leerling gaat
staan, volgen anderen vaak snel. Bespreek
eens waarom dat is. Op deze manier kun je
het 'volgen van elkaar' binnen een klas op
een speelse manier bespreken.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Kwijt

Kwijt

Het verhaal gaat dat een leerling uit de klas
in het winkelcentrum is zoekgeraakt. De
leerlingen moeten de politie een nauwkeurige
beschrijving geven hoe de leerling eruitziet.
Alle leerlingen krijgen vooraf een paar
minuten om elkaar te bekijken. Dan sluiten ze
de ogen. Een leerling verlaat na een teken
van de leerkracht de klas. Daarna mag de
rest weer kijken en zeggen welke leerling
weg is. De leerkracht (evt. met en politiepet
op) stelt nu vragen aan individuele leerlingen:
Hoe heet het verdwenen leerling? Wat voor
kleur trui heeft het aan? Wat voor
schoenen? Draagt het een bril? Draagt het
oorbellen? Hoe groot is de leerling? etc. Als
de leerling goed genoeg beschreven is, mag
het weer binnenkomen. Wat klopte en wat
niet?
Variatie: dit spel kan ook gespeeld worden
met voorwerpen. In dit geval is er een 'dief'
geweest die een voorwerp heeft
meegenomen.
Telefoontje

Telefoontje

De leerlingen staan of zitten in de kring. De
leerlingen hebben de handen vast. Eén leerling
staat in het midden. Iemand in de kring zegt:
ik telefoneer naar... (een naam).
Vervolgens wordt de verbinding door het
knijpen in elkaars hand doorgegeven.
Wanneer degene naar wie gebeld wordt een
knijpje voelt, roept deze “Tringgg”, voordat
degene in het midden van de kring de
verbinding verbroken heeft door te zeggen
waar de verbinding is.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Dokter, dokter,
we zitten

In de knoop

Dokter, dokter,
we zitten

In de knoop

“
”
Maak een kring van ongeveer 8 leerlingen. 1
dokter gaat even naar de gang. Het groepje
leerlingen gaat nu zorgen dat ze in de knoop
raken, door onder elkaar armen en benen
door de lopen, zonder los te laten. Daarna
mag de dokter ze weer uit de knoop halen.

Simon

Simon

Het leuke geheugen- en geluidsspel met de
kleuren op het digibord.
Ben je af, kies je een ander die mag (via de
beurtstokjes).
http://www.freegames.ws/games
/kidsgames/simon/mysimon.htm

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Partner-

werk

Partner-

werk

De leerlingen gaan achter hun stoel op de
grond zitten, met de rug tegen de partner.
De ellebogen zitten aan elkaar vast en de
benen zijn gebogen. De leerlingen ademen en
uit en proberen samen omhoog te komen.
Deze oefening wordt moeilijker wanneer de
armen niet vasthaken aan elkaar en de
leerlingen de handen niet mogen gebruiken.
Nadien gaan de leerlingen met het gezicht
naar elkaar zitten. De voeten duwen tegen
elkaar en de leerlingen nemen elkaar bij de
pols. Ook op deze manier proberen ze recht
te komen.

Spiegelen

Spiegelen

Alle leerlingen staan in tweetallen tegenover
elkaar. De leerkracht vertelt dat iedereen
wel eens voor de spiegel staat. In de spiegel
zie je jezelf. Jouw bewegingen en je
spiegelbeeld zijn hetzelfde. In deze oefening
gaan leerlingen met z'n tweeën de persoon
voor de spiegel en het spiegelbeeld
uitbeelden. Degene voor de spiegel is de
leider, het spiegelbeeld is de volger.
De leerkracht/ leerling geeft een opdracht,
zoals: je komt net uit bed en staat voor de
spiegel. Wat doe je dan allemaal? De
bewegingen hoeven niet allemaal klein en op
de plaats te zijn. De leider mag ook naar de
spiegel toe lopen, ochtendgymnastiekoefeningen doen, enz. De leider moet zijn
bewegingen niet te snel maken en goed
opletten of de volger hem kan bijhouden. De
volger moet goed op de handelingen van de
leider letten en ze zo precies mogelijk
nadoen. Na verloop van tijd wordt er van rol
gewisseld.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Warm of

koud klappen

Warm of

koud klappen

Een leerling wordt naar buiten gestuurd. De
andere leerlingen spreken een plaatsje af om
een vooraf afgesproken voorwerp te
verstoppen.
De leerling komen terug binnen en zoekt naar
het voorwerp. De rest van de groep klapt in
een regelmatig tempo in de handen, eerst
zachtjes, luider als de zoeker in de buurt van
het voorwerp komt.
Als het voorwerp is gevonden, kan een
nieuwe leerling gekozen worden om het spel
opnieuw te spelen.

Figuren-

spel

Figuren-

spel

Deze opdracht kan het best met de helft
van de groep gedaan worden, zodat de
leerlingen die meedoen genoeg overzicht
blijven houden.
Een aantal leerlingen lopen door de ruimte.
Dan roept de leerkracht/ een leerling een
figuur, dat de leerlingen samen moeten maken
zonder te praten. Dit figuur moet met de
lijven, niet met de handen gemaakt worden.
Bijvoorbeeld een cirkel, drie cirkels, een
vierkant, een driehoek, de letter A, het
cijfer 10, etc. De andere helft van de groep
krijgt een kijkopdracht. De leerlingen moeten
opletten hoe het vormen van een figuur
telkens gaat.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Ratten-

vanger

Ratten-

vanger

Er wordt gewerkt in groepen van twee; de
een leidt, de ander is geblinddoekt of sluit de
ogen.
De leider kiest een toon of muziekinstrument
die hij voortdurend laat horen, en waar de
'blinde' op zijn gehoor achteraan moet lopen.
Zo kan hij in een rustig tempo overal door
het lokaal geleid worden; de leider moet erop
toezien dat de blinde nergens tegenaan
loopt.
Om de minuut kan er gewisseld worden. Dit
spel kan uiteraard ook heel goed buiten
gespeeld worden.

ABC

ABC

De leerlingen moeten zo snel mogelijk in een
rij gaan staan in alfabetische volgorde van
hun voornaam.
Als hulpmiddel kan het ABC op het bord
worden geschreven.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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ZOEF

ZOEF

De leerlingen zitten in een kring. In de kring
wordt linksom de ZOEF (autogeluid)
doorgegeven. Alle spelers zoeven om de
beurt, hoe sneller hoe mooier. Ook kan het
remmen worden toegevoegd met een PIEP.
Wanneer iemand remt, verandert de zoef
van richting.
Ben je te laat, dan ben je af en kruis je je
armen.

Moppen

vertellen

Moppen

vertellen

Geen vieze/discriminerende moppen!

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Rugge-

spraak

Rugge-

spraak

(Een aantal) leerlingen zitten in een kring (of
in een rij). De leerkracht tekent met de
vinger een teken/woord op de rug van een
leerling. Deze moet het teken zonder te
praten doorgeven aan de buurman.
Op een gegeven moment zegt de leerkracht:
"Stop" en dan moet de leerling het teken/
woord op het bord of papier tekenen/
schrijven.
Bijvoorbeeld:
horizontale streep, kruis, plusteken, driehoek,
ovaal, stippellijn, krul, cirkel, cijfers, huis,
boom, vogel, enz.

Foto-

spel

Foto-

spel

De leerkracht wijst een leerling als
'fotograaf' aan. De fotograaf zet een aantal
leerlingen bij elkaar in een bepaalde positie
voor een denkbeeldige 'foto'.
Dan worden uit de toeschouwers twee
leerlingen gekozen die de foto heel goed in
zich opnemen.
De twee leerlingen verlaten vervolgens even
het lokaal en de fotograaf gaat daarna een
x aantal dingen in de foto veranderen. Als
dit gebeurd is, mogen de twee leerlingen
weer binnenkomen en raden wat er
veranderd is.
Variaties: er kunnen er allerlei gerichte
opdrachten worden gegeven ten aanzien van
de soort foto, die gemaakt gaat worden.
Bijvoorbeeld: maak een afscheidsfoto, een
vakantiefoto, etc.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Krabbelen

Krabbelen

Maak groepjes van 2. Beide spelers maken
op hun papier zo vlug mogelijk (binnen een
minuut) een paar krabbeltjes/ willekeurige
vormen. Daarna verwisselen ze van papier en
moeten ze binnen 2 minuten een tekening
met iets herkenbaars van die krabbels maken.

Dingen-

dans

Dingen-

dans

Iedereen staat achter zijn tafel. Eén leerling
heeft een voorwerp (bijvoorbeeld een
lijmstift of zachte bal) vast. Wanneer de
muziek stopt, is de leerling, zodra de muziek
aangaat wordt dit voorwerp doorgegeven
(mag ook naar de andere kant van de klas,
maar niet in hetzelfde groepje) gaat de
muziek uit en heb jij het voorwerp dan ben
je af en ga je zitten.
Let op: gooien is verboden.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Handen en

voeten spel

Handen en

voeten spel

Er worden groepjes van vier leerlingen
gemaakt. Twee groepjes voeren telkens de
opdracht uit. De leerkracht/ leerling geeft
steeds aan hoe de leerlingen samen als
groepje één beeld moeten maken. Hij of zij
noemt op, met welke lichaamsdelen en
hoeveel, de leerlingen de grond mogen raken.
Bijvoorbeeld met 6 voeten en 8 handen. De
leerlingen bepalen samen hoe het beeld
gemaakt wordt, op welke manier er niet
meer en niet minder dan 6 voeten en 8
handen de grond raken. De vier leerlingen
moeten allemaal mee doen.
Deze opdracht is nog betrekkelijk gemakkelijk
en goed door iedere leerling te doen. Bij de
volgende opdrachten zullen de leerlingen meer
letterlijke steun bij elkaar moeten zoeken.
- Met 5 voeten en 3 handen op de grond
- Met 4 voeten en 4 handen op de grond
- Met 3 voeten en 5 handen op de grond
- Met 4 voeten, 7 handen en 2 neuzen op
de grond.
Kracht-

patser

Kracht-

patser

Laat de leerlingen elke keer 10 seconden een
bepaalde spiergroep aanspannen en daarna
weer loslaten.
Bijvoorbeeld: handpalmen tegen elkaar op
borsthoogte, vingertoppen tegen elkaar,
vingers buigen en dan uit elkaar trekken,
handen tegen tafelblad duwen enz.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Hark &

Slungel

Hark &

Slungel

Je hebt twee figuren: Hark en Slungel.
Als de leerkracht “Hark” zegt dan beweeg je
heel houterig als een soort robot. Zegt de
leerkracht “Slungel” dan zijn de leerlingen een
soort spaghetti poppen die heel soepel
bewegen. De leerlingen lopen door de klas en
luisteren naar wat de leerkracht zegt.
Steeds sneller afwisselen is leuker.

Slow

motion

Slow

motion

Alle leerlingen gaan ergens in de klas staan.
Op het teken van de leerkracht gaan ze in
slow motion naar hun stoel. Wie het laatst
zit heeft gewonnen.
Regel: je mag niet stil staan, moet bewegen.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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(On)stabiele

toren

(On)stabiele

toren

Dit doe je in teams. Elke groep (van minimaal
8 leerlingen) krijgt een dubbel blad uit de
krant. Ze moeten er allemaal samen op
staan. Alle voeten moeten de krant raken.
De leerkracht geeft daarna opdracht om de
krant te verkleinen. Als het te klein wordt
dan mag er 1 voet in de lucht en 1 op de
krant.

Drie op een

rij verliest

Drie op een

rij verliest

Klassikaal op het digi-bord of op een los
blaadje in tweetallen boter, kaas en eieren
spelen, maar dan omgekeerd: Wie drie op een
rij heeft verliest.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Goed

kijken

Goed

kijken

Iedereen loopt op muziek door de ruimte en
kijkt goed naar de andere leerlingen.
Voorafgaand aan het aanzetten van de
muziek heeft de leerkracht een kijkopdracht
gegeven.
De leerlingen lopen rond tot de muziek
stopt.
Daarna gaan ze bij degene staan met de
hand op de arm van wie zij vinden dat die
het beste aan de vraag voldoet.

Bijvoorbeeld: Wie draagt de minste/
meeste sieraden? Wie heeft het meeste
zwart aan? Wie heeft de kortste/ langste
haren?

Wie staat

er achter je?

Wie staat

er achter je?

Alle leerlingen gaan bij elkaar staan, weg
van hun tafel, en maken een groep.
De leerkracht kiest een leerling die even
geblinddoekt wordt en die met het gezicht
naar de groep gaat staan. Dan wijst de
leerkracht een leerling aan die stil met de
rug tegen de rug van de geblinddoekte
leerling gaat staan. De leerlingen gaan even
op een andere plek staan, zodat niet
meteen opvalt wie er weg is. Hierna mag
de blinddoek af (en aan de leerkracht
worden gegeven), maar er mag niet worden
omgedraaid.
Nu is het de taak van de groep om via
gebarentaal duidelijk te maken wie er
achter staat.

Wie kan dit het snelst raden en waar
baseren de leerlingen het op als ze de
leerling gaan omschrijven?
Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard

50

Groeps-

tekening

Groeps-

tekening

Het is de bedoeling dat de leerlingen zonder
te praten een groepstekening maken.
De leerkracht maakt groepjes van ongeveer
6 leerlingen. Elk groepje krijgt een groot vel
en een aantal kleurpotloden/ stiften.
Van te voren wordt gezegd welk figuur ze
moeten tekenen (bijvoorbeeld een ster, hart,
huis etc.) en dat iedereen 2 keer tekent.
Iemand begint te tekenen en na een signaal
(bel) tekent de volgende verder.
Variatie: de tekening laten maken zonder dat
het potlood van het papier getild mag
worden.

Stoel-

gewoel

Stoel-

gewoel

De leerkracht maakt 3 soorten
opdrachtkaartjes. Eentje met ‘zet de stoelen
in een kring’, eentje met zet de stoelen bij
het raam’ en met zet de stoelen bij de deur’.
De leerkracht deelt de door elkaar
gehusselde kaarten uit aan de leerlingen.
Ieder moet zijn opdracht voor zichzelf
houden en mag het kaartje niet aan een
ander laten lezen (en de stoelen optillen, niet
schuiven.
Vervolgens gaan de leerlingen hun opdracht
uitvoeren. Er zullen conflicten ontstaan.
Sommige leerlingen laten zich gemakkelijk de
kaas van het brood eten, anderen smeden
verbondjes of gaan elkaar bijna te lijf.
De ultieme oplossing is om een kring bij het
raam en de deur te maken, maar dit hoeft
niet. De leerkracht moet het gedrag goed
observeren en naderhand nabespreken in het
kader van verschillende stijlen om met
conflicten om te gaan.
Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Bezig-

heden

Bezig-

heden

De leerkracht schrijft 4 bezigheden op het
bord (Bijv.: voetballen, TV kijken, zwemmen
en lezen). Zonder te praten bedenken de
leerlingen welke bezigheid ze het liefste doen
(even bedenktijd geven). Op een signaal van
de leerkracht (bel) nemen alle leerlingen
allemaal tegelijk de houding aan die bij deze
favoriete bezigheid past. Zo is te zien dat
leerlingen verschillende dingen leuk vinden.
Nabespreking:
Wat zou je doen als 2 vriend(inn)en wel
samen willen spelen, maar allebei wat anders
willen? Welke oplossingen zijn mogelijk? Wat
doen ze in zo’n geval? Voor welke oplossing
zouden ze kiezen? Waarom?

Muis, olifant

en tijger

Muis, olifant

en tijger

De leerkracht zet de leerlingen in 2 rijen, met de
ruggen naar elkaar.
2 variaties:
1: de leerlingen van elke rij bedenken zelf welk dier ze
zijn en op een teken van de leerkracht (bel) draaien ze
om en wordt per tweetal gekeken wie wint en houden
ze zelf de score bij. Zo door tot wie het eerst 3
punten heeft.
2: De leerkracht laat van elke rij 1 leerling een kaartje
met muis, olifant of tijger trekken. Zorg dat de hele rij
het kaartje ziet. Op het teken van de leerkracht (bel)
draaien ze om en beelden ze tegelijkertijd het dier van
het kaartje uit. Het dier dat wint geeft een punt aan
de hele rij. Als beide rijen hetzelfde dier nabootsen,
krijgen beide rijen een punt.
Uitbeelden: tijger – kromme vingers als klauwen +
grommen, olifant – arm als slurf + trompetteren, muis –
2 oortjes met de handen vormen en ‘piep, piep’ zeggen
De verdeling is als volgt:
 De olifant walst over de tijger heen en wint
 De tijger eet de muis op en wint

 de olifant is bang voor de muis, dus de muis wint.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Levend

LEGO

Levend

LEGO

De leerkracht verdeelt de klas in tweetallen.
Daarna doet hij/ zij activiteit voor met een
leerling. Als de leerkracht de naam van een
lichaamsdeel noemt (bijvoorbeeld: ‘knieën’), dan
‘klikken’ die lichaamsdelen als het ware als
LEGO blokjes aan elkaar. Na een aantal
enkele opdrachten kan de leerkracht wee
verschillende lichaamsdelen noemen
(bijvoorbeeld: ‘elleboog aan hand’). Er moet
dan overlegd worden wie welk lichaamsdeel
aan de ander klikt.

Aap de

leider na

Aap de

leider na

De leerkracht legt uit dat hij/ zij een
beweging begint, die de leerlingen moeten
volgen. Begin met bijvoorbeeld in de handen
klappen, met de vingers knippen, met de
voeten stampen, met het hoofd schudden. Na
enkele bewegingen, als de leerkracht ‘wissel’
roept, geeft hij/zij het leiderschap door
(wijst een leerling aan die opvolgt). De
leerlingen doen steeds de leider na.
De leerkracht laat regelmatig wisselen, door
‘wissel’ te roepen.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Stilte

bal

Stilte

bal

Leuk om tussen het werken door te doen.
De leerkracht gooit met een (zachte) bal
door de klas, maar zonder geluid. Maakt
iemand geluid, dan is hij/zij af en kan dan
verder werken of mee kijken en aanwijzen.
Als de bal niet wordt gevangen, dan wordt
gekeken of er niet goed gegooid of niet
goed gevangen is. De gene die hiervoor
verantwoordelijk is, is af.

Oog-

tikkertje

Oog-

tikkertje

De leerlingen zitten in een kring (op stoelen
of op de grond).
Er staat 1 leerling in het midden. Als de
leerlingen in de kring oogcontact hebben
moeten ze van stoel/ plek wisselen.
De leerling in het midden moet proberen
een stoel te bemachtigen.
Lukt dat, dan staat de leerling die te laat
was in het midden.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Dinges

Dinges

De leerkracht fluistert een makkelijk woord
in bij een leerling. Bijvoorbeeld: tafel, juf,
kast, school, boterham etc.
Deze leerling vertelt er iets over aan de
groep, zónder het woord te noemen. De
groep raadt welk woord wordt omschreven.
Wie het raadt is aan de beurt om het
volgende woord te omschrijven.

Juffrouw

Steen

Juffrouw

Steen

De leerlingen staan op een rij, met de
handen op de rug. Voor de rij staat één
leerling/de juf, met de rug naar de rij toe.
De leerlingen in de rij geven achter hun rug
een steen door. Plotseling draait de juf/ de
leerling om en blijven de leerlingen in de rij
doodstil staan.
De juf/ leerling probeert te raden wie de
steen heeft. Wordt het fout geraden, dan
mag de leerling die de steen vastheeft een
stap naar achter zetten. Zo wordt het
steeds moeilijker om de steen door te geven.
Raadt de juf/ de leerling het goed, gaat
het spel gewoon verder en mag niemand een
stap naar achter. De gene die als eerst 3
stappen naar achter heeft gezet, wint het
spel.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Tijd-

tekenen

Tijd-

tekenen

Alle leerlingen krijgen een tekenblad. De
leerkracht zegt achtereenvolgens
verschillende voorwerpen die de leerlingen
moeten tekenen. Hiervoor krijgen ze telkens
slechts een minuut de tijd.
Voorbeelden: bloem, wekker, stoel, auto,
appel, televisie, fles, fototoestel, huis, fiets,
dier, wortel, potlood, tafel, kruiwagen, broek
etc.

Steun op

mij

Steun op

mij

De leerlingen staan in tweetallen en houden
de handpalmen stevig tegen elkaar aan.
Ze doen allebei een stap naar achteren en
leunen dan voorover, zodat ze elkaar in
evenwicht houden.
De leerkracht kan de leerlingen uitdagen om
zich af te duwen en terug te veren.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Klaas

Vaak

Klaas

Vaak

Een leerling is Klaas Vaak en knipoogt de
anderen in slaap.
Een leerling die op de gang geweest is moet
raden wie het is.

Gorilla en

stier

Gorilla en

stier

De leerkracht verdeelt de groep in 3
groepen. Elk groepje trekt bij de leerkracht
een dierenkaartje met daarop een stier of
gorilla of…
…elke groep kiest zelf voor de gorilla of de
stier .
Ieder groepje beeldt het dier uit als de
leerkracht heeft afgeteld van 5 tot 0.
Gorilla uitbeelden: groot maken en op de
borst slaan
Stier uitbeelden: hoofd naar beneden en met
de vingers hoorns op het hoofd maken.
Het groepje dat als enige het dier uitbeeldt
dat de andere twee groepen niet uitbeelden,
krijgt een punt.
Het groepje wat als eerste 3 of 5 punten
heeft, heeft gewonnen.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard
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Blind

verstoppertje

Blind

verstoppertje

De leerkracht stuurt 1 leerling, met een
blinddoek (theedoek) naar de gang.
Ondertussen zoeken de overige leerlingen een
verstopplekje in de klas. Bijvoorbeeld: onder
tafels, naast kasten, of gewoon middenin de
klas. De geblinddoekte leerling komt dan
weer binnen en krijgt bijv. twee minuten de
tijd om te zoeken naar anderen. Wie
gevonden is komt (zachtjes lopend) voor de
klas staan.
Heel leuk en de leerlingen worden er snel
beter in! Als de leerkracht bijhoudt hoeveel
ze er vinden, wordt het een soort wedstrijd.
Let op: tussentijds verplaatsen en de
geblinddoekte hinderen is niet toegestaan.

Duo

dansen

Duo

dansen

Duo dansen
De leerkracht maakt (/laat) tweetallen
(maken) en nummert de leerlingen dan met nr.
1 of 2.
Nr. 1 begint op de muziek gek te dansen. Nr.
2 staat stil. Stopt de muziek, dan bevriezen
de nummers 1. Nr. 2 neemt de houding van nr.
1 over.
Dan gaat de muziek weer aan en danst nr. 2
verder. Als de muziek stopt, neemt nr. 2 een
gekke houding aan en neemt nr. 1 die houding
weer over.
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58

A4

verplaatsen

A4

verplaatsen

De leerkracht geeft alle/ een aantal
leerlingen een A4 papiertje en maakt
tweetallen.
De bedoeling is dat de tweetallen het A4tje
van punt A naar B brengen in het lokaal. Ze
moeten het blad tussen de duimen/ vingers/
ruggen/ buiken / heupen klemmen en
verplaatsen.

Balanceren

Balanceren

De leerlingen staan tegenover elkaar in
tweetallen (op 1 of 2 voeten) en met de
handen tegen elkaar.
Op het teken van de leerkracht, proberen ze
de ander uit balans te krijgen door te duwen.
Er wordt een punt verdiend als de ander een
stap zet.
Wie heeft er als eerste vijf punten?
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Zoek

een...

Zoek

een...

De leerkracht noemt een vorm en/of kleur
en/of lichaamsdeel.
De leerlingen zoeken zo snel mogelijk iets in
de klas dat hierbij past en gaan er bij staan.
Vormen: cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek,
ovaal, pijl, hart, vijfhoek, zeshoek, achthoek,
ruit, ster, kruis
Moeilijker: cilinder
trapezium

, kubus

, vlieger

, parallellogram

Bijvoorbeeld:
• Zwart, rechthoek (monitor)
• Rood, pink (boek)
Let op: Het mag niet op kleding.
Variatie: Het kan ook in het Engels

bom

bom

Een leerling wordt door de leerkracht naar
de gang gestuurd. In de klas wordt
afgesproken welke leerlingen een bom zijn.
Bijvoorbeeld: Alle leerlingen met een staart,
spijkerbroek, blond haar etc..
Alle leerlingen gaan achter hun stoel staan.
De leerling van de gang komt terug en mag
namen noemen. Als een naam genoemd wordt
van een leerling die een bom is, ‘gaat de bom
luidkeels af’ en ‘valt’ de leerling naast de
stoel.
De leerling voor de klas moet raden wat de
reden is waardoor de bom afgaat.
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Rug-

tekenen

Rug-

tekenen

De leerkracht nummert de leerlingen met
nummer 1 of 2. De nummers 1 en 2 zitten in
tweetallen bij elkaar en werken samen. De
nummers 1 mogen naar het bord kijken, de
nummers 2 (of ondersom) moeten met hun rug
naar het bord toe gaan zitten. Vervolgens
schrijft de leerkracht 3 voorwerpen op bord.
De nummers 1 tekenen zachtjes met (niet te
scherp) potlood (geen pen/stift) op een A4
papier een van de voorwerpen op rug van de
nummers 2. Die moeten daarna raden; Wat
zou er getekend zijn? Controleren met de
tekening op het papier.
Voorbeelden van voorwerpen:
bal, potlood, pen, huis, raam, deur etc.

Teken-

master

Teken-

master

De leerkracht laat de leerlingen een vel papier in
vieren vouwen. Spreek goed af of het papier in
de lengte of breedte wordt gevouwen.

1

hoofd

2 schouders, borst,
boven armen
3 onderkant romp,
armen en handen
4 benen, knieën,
voeten/poten

Vervolgens geeft de leerkracht de opdracht om
op de bovenste strook het hoofd van mens of
dier laten tekenen (tegen de onderste vouw aan,
zodat te zien is waar de nek stopt).
Vervolgens moeten de leerlingen het papier
omvouwen (zodat het hoofd niet meer zichtbaar
is) en een stoel opschuiven, zodat ze een ander
papier voor hun neus hebben. Dan tekenen ze de
schouders, borst en de bovenarmen/ poten. Papier
omvouwen.
Dan weer doorschuiven en de onderkant van de
romp, armen en handen tekenen. Papier
omvouwen.
Opnieuw doorschuiven en tot slot de benen,
knieën, voeten en poten tekenen.
Er komt een fantasietekening uit.
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Geschikt voor de bovenbouw

Veertje blazen

Veertje blazen

Benodigdheden: genoeg veertjes voor 2- of
3tallen.
De leerlingen vormen groepjes van twee of
drie. Elk groepje krijgt een veer. Op een
signaal beginnen de spelers in elk groepje
te blazen om de veer in de lucht te houden.
De spelers mogen de veer niet aanraken met
hun handen of met hun lichaam.? De groep
die de veer het langst in de lucht kan
houden, heeft die ronde gewonnen.
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Iedereen is
anders

Iedereen is
anders

De leerlingen gaan zonder te praten door
elkaar heen lopen. Op een sein van de
leerkracht zoeken de leerlingen een partner,
die in een bepaald opzicht een overeenkomst
met hem/ haar heeft: dezelfde schoenen,
dezelfde kleur ogen, dezelfde hobby of iets
dergelijks.
De leerlingen mogen er niet bij praten, dus
als ze in tweetallen bij elkaar staan, weten
ze niet of ze elkaar op dezelfde
overeenkomst hebben uitgekozen. Als
iedereen een partner gevonden heeft,
wisselen ze uit welke overeenkomst ze in
gedachten hadden.
Dit spel kan gepaard gaan met een
nabespreking waarbij de verschillen besproken
worden.
Variatie: hetzelfde spel maar nu kiezen de
leerlingen elkaar uit op een belangrijk verschil.
Woordenketting

Woordenketting

De leerkracht start het spel door een
samengesteld woord te zeggen (bijv.
voordeur). Hierna neemt een leerling het over
door een nieuw woord te maken van het
tweede lid van het voorgaande woord (bijv.
deurbel). Deze manier van spelen wordt
doorgegeven (voordeur - deurbel belsysteem enz.).
Wanneer een leerling geen nieuw woord kan
maken, doet deze even niet meer mee
gedurende deze ronde.
Het spel gaat net zolang door tot er een
winnaar overblijft.
+
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Pictionary

Pictionary

Teken iets wat er op de opdrachtkaartjes
staat, binnen een minuut. Wordt het geraden;
een punt voor het team.
Variatie: met de 'andere hand' tekenen of
met de ogen dicht.

Luisterend
tekenen

Luisterend
tekenen

De leerkracht beschrijft een tekening die
hij/zij van tevoren op ruitjespapier heeft
gezet. Hij/zij geeft instructies als: “Begin
links onderaan, ga dan twee blokjes naar
rechts en hierna weer één naar boven”, etc.
tot de tekening klaar is. Alle leerlingen
hebben een leeg ruitjespapier voor zich en
tekenen mee. De tekening hoeft geen
bestaande afbeelding te zijn: het kan ook
een fantasietekening zijn.
Voorbeeld:
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Kaboemba

Kaboemba

De leerlingen staan in een cirkel en geven
een bal door. Een leerling zit in het midden
van de cirkel en telt in zichzelf tot 30.. elke
tien seconden gaat er een hand de lucht in
en bij 30: Kaboemba!!
Diegene die dan de bal heeft is af en moet
zitten met de benen gestrekt. De buren
moeten erover heen om de bal door te
geven om vervolgens terug naar zijn/haar
eigen positie te gaan.
Variatie: gooi er één a twee ballen extra bij
in het spel)

Groeperen

Groeperen

1 Leerling groepeert zwijgend alle leerlingen
in de klas. Daarna mogen de leerlingen
proberen te raden waar op gegroepeerd is.
Variatie: 1 leerling op de gang. Klas
groepeert en leerling raadt.

Dit bestand is gemaakt door: juf Djuna van den Bogaard

65

Lichaamstaal

Lichaamstaal

Iedereen in de groep bedenkt een bestaand
woord.
De leerling die uitgekozen wordt gaat voor
de klas het beeld uitbeelden, maar niet zoals
normaal. Hij wijst lichaamsdelen aan waarvan
de eerste letter nodig is voor het woord.
Bijvoorbeeld: schouder, pink, oor, rug, teen.
De andere leerlingen moeten het hele woord
raden.

Voorhoofd
schrijven

Voorhoofd
schrijven

Dit doe je in tweetallen. 1 leerling plakt een
groot Post-it blaadje op zijn voorhoofd en
probeert een woord te schrijven (met pen of
potlood zonder scherpe punt). De ander
raadt welk woord hij/ zij schrijft.
Daarna wisselen.
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Lettergrepen
soep

Lettergrepen
soep

De leerlingen zitten in een kring. 2 leerlingen
gaan naar de gang. De rest bedenkt een
woord met meerdere lettergrepen,
bijvoorbeeld to-ma-ten-mes, en verdelen de
groep in evenveel subgroepen als er
lettergrepen zijn (dus 5 bij het voorbeeld).
Verdeel de afzonderlijke lettergrepen over
de subgroepen.
Roep de leerlingen op de gang binnen. Op
een teken van de leerkracht zeggen alle
leerlingen in de kring allemaal tegelijk hun
lettergreep. Degenen die moeten raden
moeten proberen de lettergrepen er bovenuit
te horen, bij elkaar te voegen en achter het
woord te komen. Daartoe mogen ze
rondlopen en met elkaar overleggen.
Variatie: i.p.v. woorden met meerdere
lettergrepen kun je ook beginwoorden van
een lied verdelen en die eventueel laten
zingen.
Samenstellingen

Samenstellingen

De leerkracht schrijft samenstellingen op het
bord: bijvoorbeeld dwars-fluit, slaap-zak,
braad-pan, toetsen-bord, lees-bril etc.
Alle leerlingen krijgen een tekenvel. Ze
kiezen zelf 1 nieuwe samenstelling en proberen
dit te tekenen (zonder te schrijven!).
Na een aantal minuten geven ze het blad
door en moet de ander bedenken welke
nieuwe samenstelling er getekend is. Nieuwe
samenstellingen kun je ook uitbeelden of
omschrijven.
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Een
geheimzinnige
kwaal

Een
geheimzinnige
kwaal

Twee leerlingen gaan de klas uit. Zij zijn de
psychiaters en komen straks de klas in om
vragen aan de groep te stellen.
De leerkracht spreekt met de groep een
kwaal af. Bijvoorbeeld: bij elk antwoord
krab je aan je neus, in elk antwoord
verwerk je een kleur, je geeft geen
antwoord op de vraag die je gesteld
wordt, maar op de vraag die voorafgaand
aan jouw vraag gesteld wordt, in elk
antwoord verwerk je een naam etc.
De leerlingen komen de klas in en stellen
vragen (mogen overal over gaan). De
leerlingen antwoorden met hun kwaal.
Kunnen de psychiaters de kwaal ontdekken?

Raad het
beroep

Raad het
beroep

Eén leerling zit in het midden van de kring en
heeft een bepaald beroep in gedachten (of
ingefluisterd gekregen door de leerkracht).
De leerlingen in de kring mogen vragen
stellen. De leerling in het midden antwoordt
alleen met "ja" of "nee". Lukt het de andere
leerlingen om het beroep te raden?
Mogelijke vragen:
- werk je met mensen?
- werk je buiten?
- heb je werkkleding?
- werk je met de computer?
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Zet de stoelen in een kring.

Zet de stoelen bij het raam.

Zet de stoelen bij de deur.
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Zet de stoelen bij de deur.
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