
Lesthema: RENNEN GROEP 3 - 4

STAARTENROOF 
Alle kinderen hebben een lintje achter in de 
broek (staarten). Er zijn 2 tikkers. Deze 
tikkers proberen zoveel mogelijk staarten uit 
de broek te trekken.

Een kind dat zijn staart kwijt is, komt aan de 
kant, bij de trainer een nieuwe staart halen.

Welke tikker heeft aan het eind van het spel 
de meeste staarten?

Materiaal: 
• lintjes (zoveel mogelijk)

OP DE BOERDERIJ 
De kinderen staan in één frontrij in de zaal, op 
het erf van de boerderij zijn zij de hulpjes van de 
boer. De trainer is de boer en geeft opdrachten.

•  Koeien melken = aan de rechterkant net 
doen als of ze koeien melken

•  Eieren rapen = aan de linkerkant ‘eieren 
van de grond rapen’

•  Erf vegen = in het midden een vegende 
beweging maken

•  Hooi stapelen = allemaal op de banken/
wandrek (hooizolder).

Materiaal: 
• wandrek of 2 banken 
• 4 pylonen

• Spelen binnen de gele lijnen.
• Speelduur: 30 seconden.
• Eventueel met drie tikkers spelen.
•  Weinig lintjes: laat tikkers de lintjes terug 

geven aan de docent.
•  Variatie: kinderen proberen bij elkaar de 

staart uit de broek te trekken. Welk kind 
blijft als laatste over?

•  Begin met twee commando’s; ‘koeien 
melken’ en ‘eieren rapen’. Daarna steeds 
nieuwe commando’s toevoegen.

Inhoud Didactische tips Organisatie
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NUMMERLOOP 
Er staan vier rijen kinderen in de zaal. In 
iedere rij zijn de kinderen genummerd.

De trainer noemt een nummer. De 
kinderen met dat nummer rennen zo snel 
mogelijk om de palen heen naar de plaats 
waar ze stonden.

Welk kind is als eerste weer terug?
Welke groep scoort de meeste punten

Materiaal: 
• 8 pylonen
• set markers / 24 pylonen

•  Zet pylonen of markers op de plaats waar 
kinderen moeten staan

•  In het begin de nummers niet te snel 
achter elkaar roepen. Later kan dat sneller, 
zodat er meer kinderen tegelijker tijd aan 
het lopen zijn.

•  Als hetzelfde kind steeds wint, de volgorde 
in de rij veranderen.

•  Na de staande start kun je verschillende 
startposities variëren.

- Achterstevoren staan 
- Liggen op rug 
- Liggen op boek
- Zittend met de neus naar…

KE
RN

 2
(1

0 
m

in
.)

RINGESTAFETTE
We gebruiken dezelfde vier groepen. De 
groepen zitten ieder op een bank. In de 
‘baan’ van iedere groep staan 6 pylonen. 
Op teken van de docent legt het eerste kind 
de ring om de eerste pylon, loopt terug om 
de bank heen en tikt het volgende kind aan. 
Deze legt de ring van de eerste naar de 
tweede pylon, enzovoort. Van de zesde pylon 
werken de leerlingen weer terug.

Welke groep is als eerste klaar?

Materiaal: 
• 4 banken
• 4 werpringetjes
• set markers / 24 pylonen

•  Laat pylonen / markers staan
•  Werpringetjes kun je ook vervangen door 

tennisballen
•  Laat alle kinderen op de bank zitten, 

behalve de kinderen die moeten lopen.
•  Laat de kinderen op de terugweg om de 

bank heen lopen en dan pas het volgende 
kind aan tikken.
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