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BEWEGINGSTIPS IN CORONATIJDEN

Beschrijving:

Samen groeien en leren in het groen staat centraal in GO! Het 
Wonderbos, ook in coronatijden. Het leerkrachtenteam zorgde voor 
een mix van filmpjes en geschreven opdrachten waarbij bewegend 
leren centraal staat. Ze bezorgden deze aan hun leerlingen via de 
oudercommunicatie app Gimme, alsook via YouTube-links en op 
Facebook. Ze maakten opdrachten voor alle klassen; van de eerste 
kleuterklas tot het zesde leerjaar. De ouders kunnen de filmpjes of 
foto’s van hun kinderen op de Facebookpagina van de klas posten of 
via e-mail sturen naar de leerkracht.

K1: Ballenspel: omverwerpen van flessen, met pollepel overbrengen 
van balletjes van de ene naar de andere doos, gooien naar een doos, 
met de voeten balletjes van de ene doos naar de andere brengen.
K2: Bewegend leren van hoeveelheden (wiskunde) en het juiste 
aantal woordstukken springen (taal).
K3: Rol en beweeg: het aantal ogen van de dobbelsteen tellen. 
Nadien zoeken naar hetzelfde aantal op een blad.

Doelgroep: BaO (kleuteronderwijs)

Tijdsduur: 10 tot 20 min

Benodigdheden: 
K1: waterflessen, 1 grote bal, 10 kleine ballen, touw, 2 dozen, pollepel
K2: krijt, dobbelsteen, blokken 
K3: dobbelsteen

Tip van GO! Het Wonderbos Ingelmunster www.blijfsporten.be
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BEWEGEND LEREN PER KLAS
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K1 ballenspel K2 wiskunde en taal K3 rol en beweeg

http://www.moev.be
http://www.blijfsporten.be
https://bit.ly/39QW9Nv
https://bit.ly/2UJwOkm
https://bit.ly/2UJYXbc
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BEWEGINGSTIPS IN CORONATIJDEN

Beschrijving:

L1: Verschillende lesjes: getallen splitsen, touwtje spring-challenge, 
spelling, taalbeschouwing, tientallen en eenheden
L2: De maaltafels bewegend inoefenen 
L3: De tafel van 9 inoefenen 
L4: Bewegingsles spelling over de woorden die eindigen op D of T: 
uitgewerkt parcours
L5: Onthoudwoorden oefenen en woordsoorten leren
L6: Inoefenen van de Romeinse cijfers

Doelgroep: BaO (lager onderwijs)

Tijdsduur: 10 tot 20 min

Benodigdheden: 
L1: krijt, leesboek, dobbelsteen, papier,… 
L2: dobbelsteen, kaartjes met tafelsom, kaartjes met tafels, 
kaartjes met uitkomst, krijt, bal, springtouw, correctieblad, kegels
L3: krijt en stoep
L4: werkboek spelling, krijt en stoep
L5: krijt, bal, 3 emmers, papier, plakband, stift
L6: kaartjes, krijt, dobbelsteen

Tip van GO! Het Wonderbos Ingelmunster
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http://www.blijfsporten.be
https://bit.ly/2V75oUz
https://bit.ly/39Jyte1
https://bit.ly/2XcKUfO
https://bit.ly/2JIYkbw
https://bit.ly/39Qprfk
https://bit.ly/2xUSIrS

