SPELTIPS VOOR THUIS
GROEP 5-6

TAAL
SAMENSTELLINGEN
Wat heb je nodig:

•
•

Hoeveel personen:

2

Uitleg:

Sommige woorden bestaan uit twee woorden.
In het woord ´schoolplein´ hoor je school en
plein. Dit noem je samengestelde woorden.

Pen en papier
Kleurtjes en stiften

Zoek mooie spulletjes buiten in de tuin of in
huis. Maak samengestelde woorden met deze
dingen. Leg er steeds twee bij elkaar en wijs
aan. De ander raadt welk woord je bedoelt. Het
mag een fantasiewoord zijn. Wat betekent jouw
(fantasie)woord? Schrijf je woorden en de
betekenis op.

REKENEN
METEN: SCHATTEN
Wat heb je nodig:

•
•

Hoeveel personen:
Uitleg:

Stoepkrijt, of stokje/steentjes
om een lijn te trekken
Centimeter/meetlint

2
1. Maak een lijn door een streep in het
zand te trekken of een stok neer te
leggen.
2. Je staat achter de lijn. Spring zo ver als
je kunt (zonder aanloop)
3. Zet een streep tot waar je bent
gekomen (of leg er een stok of steentje
bij)
4. Schat nu hoe ver je hebt gesprongen.
Hoeveel centimeter is dat?
Kijk goed om je heen. Zoek 3 dingen waarvan jij
denkt dat ze 1 meter lang zijn. Meet het na.

BEWEGEN/SPEL
GEKKE BALLEN VOOR BINNEN EN BUITEN
Wat heb je nodig:
(maak zelf een keuze uit de ballen)

•
•
•
•
•
•

Een oude sok, gevuld met rijst
Een prop van papier (krant of tijdschrift),
omwikkeld met plakband
Een ballon, gevuld met gedroogde bonen of
rijst en half opgeblazen
Een strandbal (opgeblazen)
Een zakdoek met veel knopen
Een opgeblazen plastic handschoen

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje

Uitleg:

Ga lekker met de ballen spelen:
•
•
•
•
•
•
•

Gooien en vangen
Overgooien en vangen
Twee ballen overgooien en vangen
Tikkertje met een bal: 1 is tikker gooit een
bal naar keuze naar een persoon. Als je de
persoon raakt, is deze af. Wissel daarna.
Span een touw en speel volleybal
Voetbal binnen: Met een zachte bal is de
open deur de goal
Voetbal buiten: maak een doel en probeer
verschillende ballen uit

