Activiteitenfiche alles op wieltjes

Leeftijd : vierjarigen
Aantal kinderen : maximaal 5 voor 1 begeleider, de andere kinderen in de klas houden zich zelfstandig bezig
Locatie : Turnzaal
Materialen : kleutersportraam, 2 brede planken (platte glijbanen) met gootjes, 2 rolplankjes, 3 carpetjes, paard met slingers aan om onderdoor te
rijden/schuiven
Lesverloop/spelidee : De kleuters mogen experimenteren met snelheid door met rolplankjes of met carpetjes van een hellend vlak af te rijden/glijden
Afspraken : slechts 1 rolplankje/carpetje op de plank
Mogelijke
-

spelimpulsen :
Wie durft er naar beneden glijden/rijden?
Wie durft er sneller glijden/rijden?
Wie durft er onder het paard rijden/glijden?

Gradaties :

-

De helling schuiner/ minder schuin maken
Het paard met slingers aan op het einde van de opstelling zetten zodat de kleuters hieronder kunnen glijden/rijden
Kinderen helpen bij het plaatsen van hun rolplankje/carpetje (let op, probeer hen zoveel mogelijk te stimuleren om het zelf te doen!)
Kinderen helpen met het naar beneden glijden/rijden (let op, probeer hen zoveel mogelijk te stimuleren om het zelf te doen!)

Reflectievragen :
- Wie vond dit leuk?
- Wie was er bang?
- Wie durfde er met het rolplankje?
- Wie durfde er met twee?
- Wat was het leukste?

- Hoe hoog durfde je te gaan?
- Was het soms gevaarlijk? Waarom?
- Heb je je pijn gedaan? Durfde je toen nog?

Tips naar veiligheid :
- Zorg voor voldoende uitrol/uitglij afstand
- Leg matjes onder de opstelling
Ontwikkelingsdoelen :
* Motorische competenties :1.1, 1.3, 1.19, 1.32, 1.36, 2.6, 3.1, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10
* Nederlands (luisteren en spreken) 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8
* WO (mens en ruimte) : 3.1 , 6.2, 6.7

BIJLAGE

SITUATIE 1

Glijbaan met randen op eerste of tweede sport
Blauwe mat
Sportraam

SITUATIE 2

Glijbaan met randen op eerste of tweede sport
Blauwe mat
Sportraam

met slingers in plastic

Paard met slingertjes

