SPELTIPS VOOR THUIS
GROEP 7-8

TAALSPEL BUITEN OF BINNEN
WOORDEN
Wat heb je nodig:

Buiten:
•
•

Stoepkrijt
Stoep met vierkante tegels

Of binnen:
•
•

Potlood
Papier

Hoeveel personen:

Individueel of en klein groepje (maximaal 3)

Uitleg:

Teken een trap op de tegels (of op papier). Om
woorden beter te kunnen onthouden kun je ze
in een trap zetten. De betekenis wordt dan
steeds sterker.
Bijvoorbeeld:
Hoofdpijn-verkoudheid-griep-coronavirus
Bedenk (met je groepje) zo’n trap van
vergelijking en schrijf het eerste woord op de
onderste tree en de volgende woorden op de
tredes erna. Hoe groot wordt de trap?

REKENEN
‘PAK JE TAKJE’ BUITEN
Wat heb je nodig:

•
•

Hoeveel personen:

Individueel of klein groepje (maximaal 3)

Uitleg:

Maak 9 kuiltjes in het zand in de vorm van een
cirkel. In de eerste 4 kuiltjes (kloksgewijs) leg je
een steentje. In het 5e kuiltje leg je het takje. In
kuiltje 6 tot en met 9 weer een steentje. Je mag
nu steentjes wegpakken met de wijzers van de
klok mee. De regel is steeds: 1 laten liggen, 1
wegpakken, 1 laten liggen, net zolang tot alleen
het takje overblijft. Lege kuiltjes sla je bij een
volgend rondje over. Waar moet je beginnen
om je takje als laatste over te houden?

8 stenen
1 takje

BEWEGEN/SPEL
GEKKE BALLEN VOOR BINNEN EN BUITEN
Wat heb je nodig:
(kies zelf verschillende soorten)

•
•
•
•
•

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

