
Lesthema: RENNEN

FAVORIETE TOETJES 
Kinderen worden verdeeld in 4 groepen (in 
iedere hoek een groep). Iedere groep heeft 
een kleur. In de zaal liggen 4 gekleurde 
hoepels (borden). Ieder kind wordt een toetje 
(yoghurt, kwark, vla en pap). De kinderen 
gaan rond de banken lopen en de docent 
roept steeds een toetje. Het kind dat het 
betreffende toetje is, gaat in de hoepel 
(bord) zitten. Als het volgende toetje op het 
bord komt, loopt de leerling weer rond de 
banken.

Materiaal: 
• 4 banken
• 4 hoepels

TEAMSPRINT
De vier groepen die er zijn gaan steeds 
sprintduels aan (de afsluitende estafette 
valt hier ook onder).

1. Ballon risicosprint 
Iedere groep heeft twee ballonnen. Er staan 
vijf markers in de zaal. De dichtstbijzijnde 
marker = 1 punt, de marker die het verste 
weg staat = 5 punten. Een kind kiest zelf 
bij welke marker het gaat staan. Het houdt 
de ballon omhoog en laat hem vallen. Is het 
kind eerder terug dan de ballon op de grond 
valt, dan scoort het punten voor de groep.

•  Variatie: noem niet één, maar meerdere 
toetjes tegelijk.

•  De basisopstelling is steeds die van de 
eindestafette, in deze opstelling wordt 
steeds materiaal toegevoegd en weer 
weggehaald.

•  Houd de score bij op een formulier of op 
een bord dat in de zaal aanwezig is.

• Nodig: 2x 5 markers; 8 ballonnen

Inhoud Didactische tips Organisatie
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2. Sprintbiathlon 
Ieder team heeft 5 pylonen en 10 tennis- 
ballen. Het eerste kind van iedere groep 
sprint met een pylon naar de bank en zet de 
pylon op de bank. Dan gaat de volgende. Als 
alle pylonen op de bank staan, mag de groep 
proberen de pylonen er af te gooien. De tijd 
stopt bij het eindsignaal. Iedere pylon die er 
afgegooid is, levert 10 punten op.

3. Dobbelrisico 
Ieder kind kiest: naar pylon 4 lopen of 
dobbelen. Als het kind kiest om te dobbelen 
loopt het naar de ‘gegooide’ pylon. Iedere 
keer dat een kind terug is, levert 1 punt op. 

•  Nodig: 1 bank in de lengte van de zaal 
om pylonen op te zetten; 20 pylonen, 40 
tennisballen (of andere ballen)

•  Zet eventueel een marker midden in de 
bank om de bank in ‘tweeën’ te verdelen.

•  Nodig: 24 pylonen/markers en 4 
dobbelstenen.
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Sprintbiathlon 

Dobbelrisico

ESTAFETTE MET VLIEGENDE WISSEL De 
leerlingen lopen een estafette, waarbij ze op 
de heenweg om de paal heen lopen en op de 
terugweg om de bank. Daarbij geven ze het 
estafettestokje door.

Eerst doen we dat vanuit stilstand, na één of 
twee keer mogen de kinderen een vliegende 
start gebruiken. De vliegende wissel maken 
we moeilijker door een ronde later met een 
wisselzone te gaan werken.

Materiaal: 
• 4 banken
• 4 palen
• 4 estafettestokjes

•  Laat de kinderen iedere ronde 2 of 3 keer 
lopen en laat steeds een ander kind als 
eerste starten. Zo maken alle kinderen 
‘vliegende wissels’.

•  I.p.v. om een paal lopen is het ook leuk om 
blokjes, pittenzakjes of e.d.  in een hoepel 
te leggen.
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