Activiteitenfiche stoeispelen met
fietsbanden

Leeftijd : vierjarigen
Aantal kinderen : kan met de hele klas
Locatie : turnzaal
Materialen : 24 fietsbanden en lange rij gladde matten
Lesverloop :
-

Inleiding : rond de fietsbanden lopen en op signaal in gaan staan
Kern : oefeningen alleen met de fietsbanden, oefeningen per twee en kampen
Slot : rustigmakend spelletje met de fietsbanden

Oefeningen :
Inleiding : Rond de fietsbanden lopen en op signaal in een fietsband gaan staan
Per twee
-

Rond de fietsbanden lopen en op signaal er met twee in gaan staan
Met twee in de fietsband rondlopen
Per twee in de fietsband, gezicht naar elkaar, fietsband opspannen en kringetjes lopen
Eén kind trekt de fietsband voort (met borst of met handen), ander kind glijdt over de matten terwijl hij/zij de fietsband vasthoudt
Per twee in de fietsband, rug naar elkaar en op handen en knieën de fietsband uit elkaar trekken
Per twee in de fietsband, rug naar elkaar en rechtstaand de fietsband uit elkaar trekken

Slot : Elke kleuter gaat in de fietsband liggen
Afspraken :
-

Alle sierraden/horloges uit doen
Als iemand stop roept wordt er ten alle tijden gestopt

Reflectievragen :
-

Vind je dit spelletjes of echt vechten?
Vind je dit leuk of wordt je hier boos van?
Vind je dat je verder mag vechten als je vriendje boos wordt of stop roept?
Hebben jullie ruzie gehad?

Tips naar veiligheid :
-

Zet kinderen goed uit elkaar zodat ze ruimte hebben
Laat de kinderen niet te lang spelen, beter verschillende keren kort
Geef een centraal teken om te starten en te stoppen

Ontwikkelingsdoelen :
* motorische compententie : 1.2, 1.6, 1.15 , 1.17 , 1.18, 1.19 , 1.32 , 1.34 , 1.39 3.9, 3.12
* Nederlands (luisteren en spreken) : 1.1, 1.2, 1.4 , 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7
* WO (mens) 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11
bron : http://www.youtube.com/watch?v=VXD7ehkgnHo&feature=player_embedded#!

