Het grote
spellenboek

Inleiding

Welkom! In dit boek vind je verschillende activiteiten voor kinderen.
De activiteiten kunnen alleen worden gedaan of samen met iemand anders.
Bij veel activiteiten wordt leren en actief bezig zijn gecombineerd. Op
die manier kunnen de kinderen plezier houden in het sporten en het leren.
We weten allemaal dat sporten en bewegen een positief effect heeft op je
lichaam en je brein. Met dit boek willen we er voor zorgen dat kinderen leuke
ervaringen opdoen waarbij ze leren en ontdekken. Zo kunnen we tijdens deze
lockdown de dingen toch nog positief maken.
We wensen jullie heel veel sportplezier!

LET OP! Dit is geen volledige versie!
Wil je meer van dit soort spellen neem dan
contact op via het contactformulier op de
website! Vraag naar het volledige
spellenboek en ontvang hem in je mail!
LET OP! Dit is geen volledige versie!

We plaatsen ook leuke content op onze sociaal media kanalen.
Je kunt ons volgen op:
Instagram
Facebook
&
LinkedIn
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Mail: t.stoevelaar@3ssport.nl
Telefoon: 06-31263093
www.3ssport.nl
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Oefening59
Oefening
alfabetspel
De Het
volgorde
loop
Benodigdheden:
Onderstaande lijst met letter inclusief opdracht.
Opdracht:
Onderstaand vind je een lijst met alle letters van het alfabet. Achter elke letter staat
een opdracht. Zoek de letters van jouw naam op in de lijst en voer de opdrachten
uit in de volgorde van jouw naam. Voorbeeld: Heet jij Rick, dan moet je het
volgende uitvoeren:
R - Balanceer 30 sec op linker been met je ogen dicht.
I - Mik 10 paar sokken in een wasmand of bak.
C – Loop een rondje door de woonkamer op handen en voeten.
K - Hinkel 10 keer op je linker been en 10 keer op je rechter been.

De lijst met opdrachten:
A - Doe 5 keer een kikkersprong door de tuin.
B - Druk jezelf 10 keer op. Handen en voeten op de grond als een plank en dan je armen
buigen (zie de afbeelding hieronder).
C - Loop een rondje door de
woonkamer op handen en
voeten.
D - Ren de trap op en af.
E - Draai 10 rondjes net zo als
een ballerina.
F - Doe 5 squats. Recht opstaan met je benen
uit elkaar en zak door de benen met een rechte
rug, handen naar voren (zie afbeelding ernaast).
H - Spring 10 keer in de lucht op twee voeten.
G - Hinkel 10 keer op je linker been en 10 keer
op je rechter been.
I - Mik 10 paar sokken in een wasmand of -bak.
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J - Doe 10 keer een sit-up. Op je rug liggen,
knieën gebogen, voeten plat op de grond en
zonder je handen je bovenlichaam
van de grond krijgen (zie afbeelding hieronder).

K - Hinkel 10 keer op je linker been en 10
keer op je rechter been.
L - Balanceer 30 sec op je rechter been
met je ogen dicht
M - Ga 20 sec zitten in de muurzit. Rug
tegen de muur en je benen op 90 graden
(zie de afbeelding hiernaast).
N - Maak 3 keer een koprol (op een bed of bank).
O - Gooi 10 keer een sok omhoog en vang hem weer.
P - Sprint 5 keer van de voordeur naar de achterdeur.
Q - Ren een rondje buiten om het huis.
R - Balanceer 30 sec op je linker been met je ogen dicht .
S - Plank voor 30 sec door te leunen op je ellenbogen en je
tenen de rest van je lichaam is recht (zie afbeelding hieronder).
T - 10 keer de grond aan tikken
en daarna springen om het
plafond proberen aan te raken.
U - Zet 20 hele grote stappen.
V - Spring 5 keer op 1 been
(5 keer links/5 keer rechts)
W - Stap 6 keer op een tafeltje, stoel of traptree (3 keer per been).
X - Zet je handen op de grond terwijl je voeten op de grond staan en probeer je
handen steeds verder weg te zetten. Zonder te lopen! Herhaal dit 3 keer.
Y - Maak 3 keer een handstand tegen de muur.
Z - Kruip 5 keer onder een stoel door.
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Wil je meer van dit soort spellen
neem dan contact op via het
contactformulier op de website!
Vraag naar het volledige
spellenboek en ontvang hem in
je mail!

Heb jij een leuk filmpje of leuke foto van dat je bezig bent met de spellen uit dit boek.
Stuur ze dan naar ons door en wie weet zie je jezelf op één van onze socials.
Je kunt ons volgen op:
Instagram
Facebook
&
LinkedIn
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Mail: t.stoevelaar@3ssport.nl
Telefoon: 06-31263093
www.3ssport.nl

