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Voorwoord
MOEV tracht voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een bewegingslandschap uit te bouwen (van kleuter tot 6de leerjaar) met een progressie
van grove motoriek naar bestaande sporttakken. Het accent in deze
bewegingslandschappen wordt gelegd op het beleven en spelend kennismaken met bewegen. Veel bewegen, weinig stilstaan is een vereiste !
Kronkeldiedoe staat als tweede project in de rij na het kleuterproject
Rollebolle. Het project is bedoeld voor kinderen van de eerste graad
basisonderwijs en de aanvangsklassen type 1,3,7 en 8 (8-9 jarigen) van
het buitengewoon lager onderwijs.
'Kronkeldiedoe' is een mannetje dat boordevol energie langs verschillende
oefeningen kronkelt en veert. De oefeningen en het materiaal werden
geselecteerd in functie van een zo gevarieerd, attractief en bewegingsvriendelijk mogelijk landschap voor deze doelgroep.
De eerste kennismaking met het project gebeurt vooraf op school, met
het inoefenen van het “Kronkeldiedoe - bewegingslied”.
Vervolgens gaat de klas naar de sporthal om deel te nemen aan de kronkeldiedoe - halve -dag. De klasgroepen starten met een gezamenlijke
opwarming waarna ze onder begeleiding van hun juf of meester of andere
medebegeleiders 15 activiteiten doorlopen via een doorschuifsysteem.
De Kronkeldiedoe - halve - dag eindigt met het “Kronkeldiedoe bewegingslied”.
Het project kan op school afgerond worden met een “mini sportdag”.
Verder in deze brochure worden het concept en de organisatie uitvoerig
uiteengezet.

MOEV wenst alle deelnemers veel Kronkelplezier !
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Kronkeldiedoe
1. DOELGROEP
Kronkeldiedoe is een halve-dag-schoolsportactiviteit bestemd voor
leerlingen van het eerste en/of tweede leerjaar. De leerkracht en
medebegeleider(s) zullen met hun klas de verschillende activiteiten
doorlopen.
In sommige gevallen kan de begeleiding van deze groepjes toevertrouwd
worden aan studenten, stagiairs van de opleidingsinstituten Hoger
Pedagogisch Onderwijs. In dit geval zal deze extra hulp op voorhand
medegedeeld worden.

2. ORGANISATIE
Het concept, de uitwerking en de organisatie van dit schoolsportproject
liggen in handen van MOEV. De praktische uitvoering gebeurt in samenwerking met de firma WESCO CAMMAERT.

3. PLAATS EN DATUM


Kronkeldiedoe wordt georganiseerd in grote sportzalen van de
verschillende regio’s in elke provincie.



Data, organisatieplaatsen en inschrijvingsformulieren vindt men op
de website: www.schoolsport.be

4. DRAAIBOEK
Elke deelnemende klas ontvangt één exemplaren van het draaiboek :
- 1 exemplaar voor de klastitularis.
Het draaiboek omvat naast alle noodzakelijke informatie voor een vlot
verloop van de Kronkeldiedoe - halve - dag ook een voorstel dat de
scholen kunnen gebruiken ter afronding van het project op de school zelf.
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5. VERLOOP & PRAKTISCHE AFSPRAKEN
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A.

Voorbereidingen te treffen op de school



Een week voor de Kronkeldiedoe -halve-dag
- Inoefenen van het “Kronkeldiedoe - bewegingslied” in de klas.
Tekst, muziek en bewegingen : zie bijlagen.
- De informatiebrief voor de ouders meegeven aan de leerlingen.
- De leerkracht verdeelt de klas in groepjes. Het aantal groepen
wordt door MOEV bepaald.
- De leerkracht zoekt minstens één sportieve medebegeleider
per groep (collega, sportmoeke, sportvake, sportoma,...) en
informeert deze over o.a. : taak van de begeleider, bedoeling
van deze ontmoeting, inhoud en verloop van de activiteiten... 2
begeleiders per groepje is ideaal.



Afspraken
- Kledij : de leerlingen en de begeleiders komen in sportieve kledij.
- Sportschoenen met witte zolen zijn verplicht (niet op sokken),
zowel voor de leerlingen als voor de begeleiders!

B.

Uitvoering



Bij aankomst
De schoolafgevaardigde :
- meldt zich onmiddellijk aan bij de MOEV - verantwoordelijke;
- geeft het exact aantal deelnemende leerlingen op;
- kleedruimte : zie naamkaartjes op de kleedkamers;
- opgelet ! We verlaten steeds een netjes opgeruimde kleedkamer;
- geef de leerlingen de kans, voor de aanvang van de activiteiten,
naar het toilet te gaan.
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Tijdens de sessie
Formule :
- na een gezamenlijke opwarming kunnen de leerlingen via een
doorschuifsysteem 15 oefenstanden doorlopen;
- ze doen de activiteiten onder begeleiding van een volwassene
(leerkracht, sportoma, sportvake,...) ; de begeleider demonstreert
de mogelijke oefenvormen en eventuele progressies. Zij (hij)
heeft ook aandacht voor de creativiteit van de leerlingen, maar
blijft steeds de veiligheid bewaken.
Begeleiding van een groepje leerlingen :
- elk groepje krijgt zijn startnummer voor het begin van de
Kronkeldiedoe-halve-dag;
- bij elke activiteit staat er een infobord, met daarop vermeld :
- naam en nummer van de activiteit;
- omschrijving van de activiteit en tips;
- schematische of aanschouwelijke weergave van de opdracht;
- het Kronkeldiedoelied kondigt telkens het einde van de oefentijd
aan;
- doorschuiven naar de volgende activiteit;
- kronkeldiedoe bewegingslied ter afronding van de halve dag.



Tijdstabel
VOORMIDDAGSESSIE NAMIDDAGSESSIE WAT ?
9.00 u - 9.10 u

12.45 u - 12.55 u

opwarming

9.10 u - 11.25 u

12.55 u - 15.10 u

oefeningen

11.25 u - 11.30 u

15.10 u - 15.15 u

apotheose

Let op : de uren uit de tijdstabel zijn richturen. Afhankelijk van de organisatie kunnen
de uren licht wijzig en. Dit wordt tijdig meegedeeld door de organiserende provincie.
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6. ACTIVITEITEN
De kinderen doorlopen 15 oefenstanden.

1. Steppen


OMSCHRIJVING AUTOPEDPARCOURS
De
-

leerlingen doorlopen het opgegeven parcours :
1 : rond de kegels en terug naar startpunt;
2 : slalom tussen de kegels;
3 : nemen van hindernissen : onder poortje, tussen de lijnen
blijven.



INHOUDELIJKE TIPS

-

De leerlingen experimenteren : ontdekken van de voorkeur stepvoet.
De leerlingen oefenen hun evenwicht: zo lang mogelijk verder glijden
met beide voeten op het steunvlak zonder het evenwicht te verliezen,
al glijdend door de knieën buigen.
De leerlingen nemen allerlei hindernissen : de leerkracht kan de
hindernissen één voor één in het parcours brengen : step over een
brug, step onder een brug door, blijf tussen de lijnen.
Let op ! De kinderen eerst laten oefenen tot ze kunnen rijden alvorens
te starten met de hindernissen !!



OPSTELLING
a.

Even proberen

			
		
		

8
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b. Hindernissen



DOELSTELLINGEN

-

Lichaamsperceptie (L.P.): lichaam in beweging aanvoelen en aanpassen :
evenwicht bewaren en herstellen.
Tijdsperceptie (T.P.): de kinderen beseffen wanneer ze opnieuw
moeten afduwen op de grond om het evenwicht niet te verliezen
(snelheid van de step daalt tijdens het glijden!).
Ruimteperceptie (R.P.).: de leerlingen leren de afstanden en de
tussenafstanden inschatten.
Didactische fase :
- de kinderen leren steppen door gissen en missen;
- stepvaardigheid verbeteren;
- behendigheid ontwikkelen : balanceren op een labiel steunvlak;
- ervaren en beseffen : duwen - glijden.

-
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2. Superkronkel


OMSCHRIJVING
De leerlingen zoeken hun weg in de superkronkel.



INHOUDELIJKE TIPS

-

-

De leerlingen stappen door de superkronkel.
Wie durft met de ogen dicht door de kronkel tot : hoogste punt, tot
het 2de venster.
Wie kan stappen met de ogen dicht en weet waar hij is als hij stilstaat
?
Wie durft blindelings op de ladder ?
Stukje achterwaarts door de tunnel stappen.



OPSTELLING

-

Kronkelbaan volgens de bouw van de luchtstructuur. Let op: de
ingang van de structuur moet steeds dichtgehouden worden (zoniet
gaat de lucht uit de structuur en zakt deze in). NOOIT meer dan 3
kinderen in de luchtstructuur toelaten !


DOELSTELLINGEN
Ruimtebesef: de leerlingen kunnen inschatten waar ze zich bevinden
en ze leren zich oriënteren via de kop naar de staart.
Durf: de leerlingen durven zich te bewegen in deze enge ruimte.

10
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3. Tastzin ontwikkelen puzzelen - jongleren
A.

TASTZIN



OMSCHRIJVING EN INHOUDELIJKE TIPS

-

De leerlingen ontwikkelen de tastzin door te voelen.
Associaties maken: geblinddoekt voelen van grote voorwerpen en
deze associëren met de identieke kleine voorwerpen.
Met de ogen dicht parcours namaken: de kleine voorwerpen worden
door de juf of andere kleuter in een bepaalde volgorde gelegd en
de geblinddoekte kleuter legt dit na (kan ook individueel gedaan
worden: de kleuter legt zelf eerst een parcours, doet blinddoek aan
en legt met grote stukken het parcours na).

-

DOELSTELLINGEN:
-

Cognitief: de leerlingen leren associaties maken. Educatief spel dat
de visuele en tactiele herkenning van de vormen ontwikkelt.
Sociaal aspect: de leerlingen leren samenwerken.

B.

PUZZELEN

l

OMSCHRIJVING:

-

De kinderen mogen vrij een puzzel kiezen. Ze kunnen deze alleen
maken of met 2-3
Een voorbeeld namaken: reconstructies door meerdere kaarten op
elkaar te leggen. Afbeelding namaken van gekozen voorbeeld

C.

JONGLEREN

-

Sjaaltjes:
-

Gooien en vangen: zo hou je een sjaaltje vast: arm op borsthoogte geplooid, sjaal met tip vasthouden en naar beneden laten
hangen. Trek het sjaaltje met gestrekte arm naar boven en laat
los. Vang het sjaaltje op met een ‘kattenklauw’beweging. Dat doe
je door het sjaaltje van boven naar onder te grijpen.

-

Jongleren met 2 sjaaltjes: je hebt in elke hand een sjaaltje. Gooi
het 1ste sjaaltje schuin naar boven. Als dit sjaaltje op zijn hoogste
punt is, gooi je met de andere hand het 2de sjaaltje schuin weg naar
de andere kant. Dan pas vang je het 1ste sjaaltje met die hand op,
het 2de sjaaltje vang je met de 1stehand. Eerst gooien, dan vangen!

 MOEV  kronkeldiedoe

11

Tip: begin niet met je voorkeurhand, maar met de andere. Zeg
volgende spreuk op terwijl je jongleert: gooigooi/vangvang of
links-rechts/rechts-links of noem de kleuren van de sjaaltjes.
-

-

Jongleerborden:
-

Bord op staafje
Bord laten draaien door polsbeweging
Vrij experimenteren

l

DOELSTELLINGEN:

-

RP: de kinderen kennen het bewegingsverloop van de sjaaltjes en de
jongleerborden.
Oog-hand coördinatie: gooien-vangen.
Beweeglijkheid, behendigheid en lichaamsbeheersing: door veelvuldig
oefenen komen de kinderen tot een goed resultaat.
Individueel werken: elk kind werkt op eigen niveau met zijn/haar
mogelijkheden.

-

12

Jongleren met 2 sjaaltjes in één hand: hou 2 sjaaltjes vast in
1 hand. Zorg dat je een sjaaltje kan gooien zonder het 2de los te
laten. Als het 1ste sjaaltje op zijn hoogste punt is, gooi je het 2de
omhoog. Dan pas grijp je het 1ste sjaaltje en gooi je het opnieuw
omhoog.
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4. Toestellen overschrijden


OMSCHRIJVING

-

De leerlingen klimmen en klauteren op het opgestelde evenwichtsparcours.



INHOUDELIJKE TIPS

-

De kinderen leggen het parcours af in kruiphouding, rechtopstaand,
van links naar rechts en omgekeerd.
De leerlingen nemen een voorwerp mee over de toestellen vb: een
vodje, pittenzakje, grote (kleine) bal, ....
De kinderen kunnen per 2 over de toestellen zonder elkaar los te
laten (wel loslaten bij evenwichtsverlies).
Per 2 voorwerp naar overkant dragen: grote zak met ballen, hoepel,....
De lln. kunnen ook proberen om achterwaarts de toestellen te overschrijden.
Op elke horizontale bank huppen, op elk hellend vlak op 2 handen en 1
voet.



OPSTELLING



DOELSTELLINGEN

-

Ontwikkelen van de evenwichtszin.
Lichaamsperceptie : om dit parcours te doorlopen hebben de leerlingen een goed ontwikkeld lichaamsidee.
Aandacht en concentratie : de leerlingen kunnen geconcentreerd
werken om de oefeningen veilig te doorlopen.

-
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5. Skaten


OMSCHRIJVING

-

De leerlingen experimenteren op pedalo’s, op glijplanken met en
zonder stokken, alleen of met meerderen.
De leerlingen zitten of liggen ... op de glijplanken.
Let op ! De leerlingen helpen elkaar op de pedalo’s !
Nadruk op leggen dat de leerlingen niet met de handen aan de
wieltjes komen : veiligheid !



INHOUDELIJKE TIPS
De leerlingen mogen hun toegewezen oefenplaats ten volle gebruiken
om vrij te experimenteren.



OPSTELLING
Geen.



DOELSTELLINGEN

-

Creativiteit: de leerlingen proberen zich voort te bewegen op verschillende manieren.
Behendigheid en evenwicht: de leerlingen zijn in staat zich op de
glijplanken en pedalo’s voort te bewegen.
Samenwerken: de lln. kunnen elkaar veilig naar de overkant helpen.

-

14
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6. Ballon slaan


INHOUDELIJKE TIPS

a.

Individueel
- De ballon omhoog houden met verschillende lichaamsdelen
(2 handen, 1 hand, 1 vinger, elleboog, knie,...).
- Tikken van ballon met slagvoorwerpen (slagplank, ...)
op verschillende manieren linker (l.), rechter (r.) hand.
- De ballon door de hoepel werpen (met of zonder slagvoorwerp).
Opgehangen hoepel of hoepel die omhoog gehouden wordt.
- De ballon omhoog tikken (met vinger, hand elleboog, frisbee,
mousse palletje...) en verder stappen.
- ...

 MOEV  kronkeldiedoe
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b.

c.



Per twee
- Ballon naar elkaar tikken met ..........
- Elk om de beurt de ballon tikken met slagvoorwerp.
- Een leerling heeft slagvoorwerp, de andere gooit ballon naar
partner die terug slaat.
- ...
In groep
- Met de hele groep zo lang mogelijk, zo veel mogelijk ballonnen
in de lucht houden. De leerlingen moeten verschillende ballonnen in de lucht tikken (niet elke leerling eigen ballon in de lucht
houden).
- Alle lln. hebben een gekleurde ballon : op mondeling signaal
enkel alle rode in de lucht, alle gele, blauwe en groene....
- Zelfde oefening maar visueel signaal afspreken vb: rood bordje
= rode ballonnen......
- Idem op auditief signaal vb.: fluiten = groen, trommel = geel .....
- ...
OMSCHRIJVING
De leerlingen voeren met een ballon de oefeningen uit die de begeleider voordoet.



OPSTELLING
Geen.



DOELSTELLINGEN

-

T.P.: de leerlingen ervaren en kennen de specifieke kenmerken van
een ballon : zweeffase, gewicht, materie....
R.P./L.P.: oog - hand coördinatie, lateralisatie : de leerlingen kunnen
de ballon manipuleren met verschillende lichaamsdelen en verschillende materialen.
Samenspel: door samenwerken leren de leerlingen afspraken maken
om zoveel mogelijk ballonnen in de lucht houden.

-

16
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7. Behendigheid en evenwicht

-

OMSCHRIJVING EN INHOUDELIJKE TIPS
De leerlingen mogen vrij experimenteren met het aangeboden materiaal.
Schildpadden : de leerlingen staan op de schildpadden ; door het
verplaatsen van het lichaamsgewicht van de ene voet op de andere
gaan de leerlingen met de schildpadden vooruit.
Loopklossen : de leerlingen volgen met de loopklossen een uitgestippeld parcours.
Stelten : de leerlingen oefenen op de stelten door zich te verplaatsen
van de ene lijn naar de andere.
Let op ! Omwille van de veiligheid helpen de leerlingen elkaar !



OPSTELLING



DOELSTELLINGEN

-

L.P.: de leerlingen ontwikkelen de evenwichtszin.
R.P.: de leerlingen kunnen de geplaatste hindernissen overschrijden.
Samenwerken : de leerlingen oefenen alleen, of ze laten zich helpen
door een medeleerling. De leerlingen beleven vreugde door samen
naar oplossingen te zoeken en te lukken.

 MOEV  kronkeldiedoe
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8. Trekken en duwen


OMSCHRIJVING
Experimenteren met skelter. De leerlingen trachten hun skelter
rechtdoor te sturen (naar de wachtende leerlingen aan de overzijde).



INHOUDELIJKE TIPS

-

De skelter wordt voortbewogen door de armen : links draaien = links
afdraaien, met rechter hand draaien = rechts- af, achterwaarts draaien
= achterwaarts rijden.



OPSTELLING
Skelter



DOELSTELLINGEN

-

L.P.: de kinderen zijn in staat zonder veel problemen de techniek
onder de knie te krijgen van de voertuigen. Hiervoor hebben ze reeds
voldoende coördinatie ontwikkeld.
Ruimteperceptie: de leerlingen kennen de ruimte, ze houden rekening
met de medeleerlingen (niet botsen).
Behendigheid : de kinderen experimenteren de verschillende
manieren van voortbewegen.
Sociaal aspect : de leerlingen helpen elkaar bij problemen.

-

18
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9 + 10. Overleven in de jungle door
klimmen, klauteren, kruipen & sluipen


OMSCHRIJVING
De hindernissen van de luchtstructuur op een veilige manier nemen.



INHOUDELIJKE TIPS

-

Klimmen en klauteren op en over de verschillende hindernissen.
Glijbaan: zittend naar bedneden glijden, op de rug liggen ...



OPSTELLING



DOELSTELLINGEN

-

L.P.: houdings - en bewegingsbesef.
R.P.: leren kennen van de ruimte, zich op een vlotte manier leren
voortbewegen. De leerlingen ontwikkelen durf, behendigheid en
kracht : de leerlingen durven de hoogte te overschrijden, ze hebben de beweeglijkheid en de spierkracht om de luchtstructuur te
overschrijden.
Ontwikkelen van zelfbeeld : ervaren en positief leren omgaan met
de eigen mogelijkheden en beperkingen.

-

 MOEV  kronkeldiedoe
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11. Balanceren


OMSCHRIJVING
Wiebelaars en mobi’s liggen ter beschikking van de leerlingen en zijn
vrij te gebruiken in de daartoe bestemde ruimte.
Let op : de leerlingen helpen elkaar.



INHOUDELIJKE TIPS

-

Individueel : de leerlingen bewegen, experimenteren en zoeken hun
evenwicht op een mobi en wiebelaar: rollen, draaien, lopen.........
Per 2 of in groep : creatief oefeningen zoeken om te balanceren.
Eventueel kunnen de leerkrachten mogelijke oefenvormen doorspelen
aan de kinderen indien ze weinig inspiratie hebben.



OPSTELLING



DOELSTELLINGEN

-

L.P.: de leerlingen leren hun eigen lichaam beter kennen in mobile
toestand.
Evenwichtszin : door experimenteren evenwicht beter ontwikkelen,
aanvoelen dat evenwicht verandert bij sneller ronddraaien.

-

20
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12. Apenkuren


OMSCHRIJVING
De leerlingen beklimmen de muur via de grippen en steunen. Ze
klauteren over de muur en komen via touw of grippen naar beneden.



OPSTELLING



DOELSTELLINGEN:

-

Stimuleren van durf en behendigheid: de kinderen kunnen de klimmuur overschrijden op een vlotte veilige manier; ze durven over de
muur klauteren en aan de andere kant naar beneden komen.
De kinderen beschikken over voldoende kracht in armen en benen
om deze hindernis te kunnen nemen.
De kinderen zijn voorzichtig en duwen elkaar niet!

-

 MOEV  kronkeldiedoe
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13. Mikken en tikken


OMSCHRIJVING
De kinderen doorlopen het opgestelde parcours: ze tikken het
balletje door de hindernissen naar het doel.
Ze nemen hun eigen balletje weer mee naar het begin van de
oefening. Ze mogen de oefening herhalen.



OPSTELLING


-

DOELSTELLINGEN
Oog- hand coördinatie: de kinderen moeten slaan terwijl ze
kijken waar de hindernis zich bevindt.
De kinderen kunnen met behulp van de crockethamer correct
drijven en slaan.
Ontwikkelen van reactiesnelheid.
Ruimteperceptie: de kinderen kunnen zich doelgericht in de
ruimte verplaatsen.

-

22

kronkeldiedoe  MOEV 

14. Bewegingsspelen: hoepelen,
springen,...


OMSCHRIJVING
Experimenteren met verschillende materialen. De kinderen kunnen
individueel of samen spelen.
Eenvoudige oefenvormen worden visueel weergegeven.

-

Touwspringen:
-

-

korte touwen om individueel / per 2 te springen
lang touw om in groep te springen.

Hoepelen:
-

Hoelahoepen
Hoepel draaien op grond
Hoepel rollen: naast lopen, achter lopen, hoepel voorbij steken,…..

l

DOELSTELLINGEN:

-

Ruimte- tijdsperceptie: de kinderen kennen het bewegingsverloop
van de touwen, hoepels, reep,….
Beweeglijkheid, behendigheid en lichaamsbeheersing: door veelvuldig oefenen komen de kinderen tot een goed resultaat
Individueel werken: ieder kind werkt op eigen niveau met zijn/ haar
eigen mogelijkheden
Samen spelen: sociale ontwikkeling stimuleren

-
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15. Rekken en trekken


OMSCHRIJVING

-

Experimenteren met reuzenelastiek; de leerlingen staan in de elastiek
en rekken deze uit naar alle richtingen, zitten in de elastiek en rekken
zich uit, een leerling gaat achteruit en laat zich katapulteren....
De leerlingen stappen allen samen in de rupsband.



INHOUDELIJKE TIPS
De reuzenelastiek kan met gans de groep tegelijk gebruikt worden



OPSTELLING
a. Reuzenelastiek

		
b. Rupsband



DOELSTELLINGEN

-

Creativiteit : de leerlingen proberen zich voort te bewegen op verschillende manieren.
Samenwerken : de leerlingen bedenken samen verschillende oefenvormen, ze leren naar elkaar te luisteren en ieders ideeën uit te
proberen.
Veiligheid : niet ongecoördineerd trekken en sleuren.

-
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7. MINI SPORTDAG OP SCHOOL
1.
2.
3.
4.
5.

Oriëntatieloop
Alles op wieltjes
Hinkelen
Steltencross
Seizoenspelen

1. Oriëntatieloop


OMSCHRIJVING
5 parcours worden uitgezet van start naar einddoel.



INHOUDELIJKE TIPS

-

De oriëntatieloop kan naar eigen believen ingekleed worden vb.
eendje is de weg verloren en moet die terug zoeken, wie vindt de
schat .......
De verschillende wegen uitstippelen met :
- krijtlijnen vb.: volle lijn, stippellijn, streep- stippel, bolletjes...;
- verschillende materialen vb.: hoepels, touwen, blokken, schijven,
ringen;
- verschillende kleuren vb.: rood, groen, geel, blauw.....
Verloop - verschillende mogelijkheden :
- de leerlingen zoeken hun weg tot het eindpunt;
- de leerlingen halen aan eindpunt een voorwerp op vb. ring: keren
langs dezelfde baan terug met de ring op het hoofd en gaan
terug langs een andere weg vb. de ring is rood = rode baan;
- de kinderen doen de weg al huppend, hinkend, ...;
- de wegen kunnen door de hele school lopen als er voldoende
ruimte is;
- de leerlingen volgen een beschreven route via een plan; de
kinderen kunnen een puzzelstuk in bepaalde kleur overbrengen
langs baan in dezelfde kleur.

-

-



DOELSTELLINGEN

-

R.P.: niet botsen tegen eventuele medeleerlingen die in tegenovergestelde richting komen, juiste weg volgen.
Aandacht en concentratie : de kinderen volgen de aangeduide weg
op de aangegeven manier.
Kennen en herkennen van kleuren en vormen.

-
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2. Alles op Wieltjes


OMSCHRIJVING

-

Eerst mogen de kinderen oefenen met hun gekozen
rollend voorwerp.
Kan een kind niet overweg met een gekozen voertuig
dan mag het een ander voertuig kiezen om uit te
proberen. De omloop mag pas gestart worden als
het kind overweg kan met zijn voertuig.
Hoe meer er geoefend wordt hoe vlotter het kind zal
bewegen, hoe behendiger het wordt. Eventueel diegenen
helpen die niet zo behendig zijn.

-

-
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INHOUDELIJKE TIPS

-

Alle soorten rollend materiaal worden klaargezet : fietsen, steps,
skate-boards,.....
De leerlingen doen het parcours volgens het plan : stukje rechtdoor
rijden, onder een poortje, over kipplanken, slalommen via vlaggetjes,
langs de kegels over een brede strook terug naar het beginpunt.



DOELSTELLINGEN

-

L.P.: lichaam in beweging aanvoelen en aanpassen: evenwicht bewaren.
T.P.: de verscheidenheid van de verschillende materialen ervaren.
R.P.: inschatten van afstanden en tussenafstanden : uitkijken en niet
tegen elkaar botsen. Na gissen en missen lukt het !

3.

Hinkelen



OMSCHRIJVING EN INHOUDELIJKE TIPS

-

Verschillende hinkelspelen kunnen aangeboden worden.
De leerlingen kunnen eventueel zelf de spelregels bepalen.

A.

HEMEL
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1.
2.
3.

B.
1.
2.

Blokje gooien in 1ste vakje; oprapen voor het begin van de springoefening. Gelijktijdig springen met l. vt. in hokje 2, r. vt. in hokje 3, 1
vt. in hokje 4 enz... Beide voeten mogen samen in de hemel.
Blokje gooien in vakje 2. 1 vt. in 1, blokje oprapen uit vakje 2, 1 vt. in
vakje 3, 1 vt. in vakje 4, gelijktijdig l. vt. in 5 en r. vt. in 6 enz....
Blokje gooien in vakje 3, ... Wie fout gaat moet een beurt overslaan.
Wie het eerst succesvol het blokje in vakje 10 geworpen heeft en op
de juiste manier teruggekeerd is, is de winnaar.
RUPS
Blokje gooien in 1, 1voet in 2,3,4,5,.... 2 voeten op de kop van de rups.
Terug in elk vakje 1 voet aan eind blokje oprapen uit 1.
Blokje gooien in vakje 2, hinken in 1,3,4,5,.... enz.

C.
1.

SLAK
Hinken in alle vakjes tot het midden van het slakkenhuisje. Daar
mag je rusten met 2 voeten. Dan terughinken. Bij foutloos verloop =
zonder op de zijlijnen te springen, zonder met 2 voeten in een vakje
te staan mag men zijn naam schrijven in 1 van de segmenten van de
slak. Bij de 2de springbeurt is dit een rusthalte op de heen en op de
terugweg.



DOELSTELLINGEN

-

Springvaardigheid verbeteren : huppen, hinken. Behendigheid.
Lateralisatie : hinken links en rechts, bepalen van voorkeur voet.
Sociabiliteit ontwikkelen: leren samenspelen: de leerlingen leren
anderen ruimte geven om te spelen zodat iedereen zinvol kan deelnemen.
De leerlingen leren zelfstandig te werken.

-

b. rups

c. slak
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4. Steltencross


OMSCHRIJVING

-

-

De tegels van de speelplaats volgen L en R aanduiden op de tegels
zodat de kinderen weten hoe ze moeten stappen (rechte weg of
kromme).
In en uit de lage dozen stappen.
Over een beekje stappen.
Vrije slalom tussen stoffen diertjes (niet op stappen).
Op gekleurde stippen (10cm diameter) vb. enkel rode, gele, vrije
keuze...
Slalom tussen paaltjes.



INHOUDELIJKE TIPS

-

Parcours doorlopen met: stelten, loopklossen, loopblokken, halve bollen...
Het parcours kan aangepast worden volgens de vaardigheidsgraad.
Creativiteit stimuleren door de lln. zelf een parcours te laten samenstellen.

-



DOELSTELLINGEN

-

R.P.: de leerlingen doorlopen het parcours langs de aangeduide weg.
Behendigheid ontwikkelen en verbeteren. Evenwicht oefenen.

5. Oefeningen met springtouwen


OMSCHRIJVING EN INHOUDELIJKE TIPS

-

Verschillende opdrachtjes staan in volgorde van moeilijkheidsgraad
op verschillende fiches : 5 x touwtje springen (eigen keuze); 10 x
huppen; hinken rechter voet, linker voet; springen en touw rechts,
links draaien naast lichaam; achterwaarts draaien en 5 x springen;
voorwaarts lopen in touw; voorwaarts huppen; voorwaarts hinken;
per 2 in touw springen 5 x; per 2 naast elkaar voorwaarts lopen.
Oefeningen in groep : touw over de grond slingeren : iedereeen loopt
over het touw; draaiend touw : inspringen, uitspringen; 5 lln. staan
samen in het touw, iedereen springt tot iemand hapert = 5 nieuwe lln.
in touw enz. Alle kinderen staan in een kring, juf in het midden draait
het touw rond : de kinderen springen over het touw. Touw wordt
20cm. boven de grond gehouden: alle kinderen springen erover.

-
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DOELSTELLINGEN

-

T.P.: Schatten van afstanden en tussenafstanden.
R.P.: Kennen van de ruimte en handelen naar die vrije ruimte.
Sociabiliteit ontwikkelen: kinderen leren samen plezier beleven aan het
spel
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8. TEKST KRONKELDIEDOELIED
Ik ben kronkeldiedoe
En ik word nooit moe
Daarom kom ik hier naar toe
Ik kronkel en ik spring
Ik fiets en ik swing
Daarom kom ik hier naar toe
En dan zingen wij
diedoe, diedoe

ter plaatse lopen
ter plaatse lopen
1 stap vooruit bij - 1 stap achteruit bij
touwtje springen
touwtje springen
1 stap vooruit bij - 1 stap achteruit bij
gehurkt 4 x naveren

Refrein: kronkel diedoe,
diedie dadie diedoe (x 4)

naar links: zij-bij-zij- sprong met 2 voeten
samen - idem naar rechts (4 x)

Ik speel met een ballon
Ik lach me bijna krom
Daarom kom ik hier naar toe
En dan zingen
wij diedoe, diedoe
Refrein : (zie boven)
Ik klim overal op
Tot boven aan de top
Daarom kom ik hier naar toe
En dan zingen wij
diedoe, diedoe

rechtstaan en armen linksomdraaienrechtsomdraaien (frontaal plan)

toetsbeweging in de lucht links & rechts
toetsbeweging in de lucht links & rechts
1 stap vooruit bij - 1 stap achteruit bij
gehurkt 4 x naveren
rechtstaan en armen linksomdraaienrechtsomdraaien (frontaal plan)

klimbeweging met de armen vanuit hurkzit
naar omhoog
1 stap vooruit bij - 1 stap achteruit bij
gehurkt 4 x naveren
rechtstaan en armen linksomdraaienrechtsomdraaien (frontaal plan)

Refrein : (zie boven)
Ik volg het spoor
en kronkel overal door
Daarom kom ik hier naar toe
En dan zingen wij
diedoe, diedoe

van L. naar R. kijken, handen als een verrekijker
kronkelbeweging met het lichaam
1 stap vooruit bij - 1 stap achteruit bij
gehurkt 4 x naveren
rechtstaan en armen linksomdraaien-rechtsomdraaien (frontaal plan)

Refrein: (zie boven)
De CD 'KRONKELDIEDOELIED' is te koop in de MOEV-secretariaten.

 MOEV  kronkeldiedoe

29

9. NUTTIGE INFORMATIE
'Kronkeldiedoe' is een schoolsportproject voor het 1ste en het 2de leerjaar.

SAMENSTELLING MOEV-WERKGROEP
BEWEGINGSLANDSCHAPPEN









MOEV-Antwerpen : Christine Verdonck
MOEV-Limburg : Ludo Winters
MOEV-Oost-Vlaanderen : Lut Uvin
MOEV-Vlaams-Brabant/Brussel: Tim Delaby
MOEV-West-Vlaanderen : Martine Debouver, Leen Van Looy
Grafisch medewerker : Geert Van Belleghem
Druk : augustus 2017
Alle gebruikt materiaal is terug te vinden bij WESCO, catalogus 'leergenot'
en WESCO sport catalogus.
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 MOEV coördinatie

Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel, tel. 02/420 06 80,
e-mail: info@moev.be



MOEV Antwerpen



MOEV Limburg
Mooksteeg 48, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011/60 33 86,
fax 011/60 33 90, e-mail: info@limburg.moev.be



MOEV Oost-Vlaanderen
Rendekensstraat 25 A, 9070 Heusden, tel. 09/243 90 50,
fax 09/243 90 51, e-mail: info@ovl.moev.be



MOEV Vlaams-Brabant/Brussel



G. Vervoortstraat 12, 2100 Deurne, tel. 03/366 41 10,
e-mail: info@antwerpen.moev.be

Janseniusstraat 47, 3000 Leuven, tel. 016/29 85 20
fax 016/29 85 21, e-mail: info@vbb.moev.be
MOEV West-Vlaanderen
Stoomtuigstraat 28, 8830 Hooglede, tel 051/26 50 34,
e-mail: info@wvl.moev.be

www.moev.be
DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MOEV
© MOEV, RAVENSTEINGALERIJ 3 BUS 7, 1000 BRUSSEL.
V.U.: JAN COOLEN, TEL (02)420.06.80

30

kronkeldiedoe  MOEV 

 MOEV  kronkeldiedoe

31

.
Voor de echte sportievelingen,
groot en klein, recreant of
professioneel consulteer ook
onze Sportime catalogus.
Meer dan 370 pagina’s sport
en spel.

info@sportime.be - www.sportime.be
J.B.Vinkstraat 12 - 3070 Kortenberg
tel. 02 757 11 72 fax 02 757 11 36

En vergeet ook niet onze ontdekkingsateliers, muziekateliers, ons compleet
gamma meubilair, ...
Meer dan 900 pagina’s educatieve
materialen in onze Wesco catalogus.

wesco@cammaert.be - www.wesco-eshop.be
J.B.Vinkstraat 12 - 3070 Kortenberg
tel. 02 757 11 55 fax 02 757 11 36

