
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 trainer 
roept steeds een toetje. Het kind dat het be-
treffende 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

KOE KOPEN
Twee kinderen staan aan één kant van de 
zaal tegenover elkaar (onderlinge afstand 
2 meter). De achterste leerling is de boer, 
de voorste de koper. De boer wil een koe 
verkopen en de koper doet een bod, daarna 
doen ze net zo lang handje klap tot dat de 
boer zegt ‘verkocht’. Dat is het startsignaal 
voor de sprint, waarbij de koper probeert de 
boer voor te blijven. (De boer loopt de koper  
achterna.)

Materiaal: 
• 8 pylonen

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

•  Zorg voor voldoende uitloop, zodat 
leerlingen niet tegen de muur lopen.

• Variatie: andere starthoudingen

Inhoud Didactische tips Organisatie
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DIEFTIKKEN
Aan iedere kant van de zaal staan 
leerlingen, steeds een tweetal,  tegenover 
elkaar. De ene is dief en de andere de politie. 
Op het signaal van de docent probeert de 
dief het voorwerp te stelen. De politie 
probeert dit te voorkomen door de dief te 
tikken voordat deze terug is achter de lijn.

Materiaal: 
• 2 pylonen 
•  klein materiaal, b.v. ringetjes, blokjes of 

pittenzakjes

•  Voorwerpen op ongeveer 1/3 van het 
speelveld (t.o.v. de dief); geef dit met een 
marker aan. Heeft de dief het te makkelijk, 
dan leg je het voorwerp iets verder. Lukt 
het de dief niet, leg dan het voorwerp wat 
dichterbij.

•  Veiligheid:
− rechte lijn teruglopen
− zorg voor voldoende uitloopruimteKE
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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’ (= wissel op snelheid, 
waarbij de voorste loper al aanloopt).

•  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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