
HET DON BOSCO - BINGO - BEWEGINGSSPEL

Voor alle leerlingen (en/of hun ouders/broers/zussen/…)

Te doen vooraf: maak zelf je BINGO-kaart

zoek volgende materialen bij elkaar:

1 blanco blad papier per speler

1 (dikke) stift

1 potlood

1 lat

werkwijze:

1. verdeel je blad papier in 4 gelijke delen door er een kruis op te tekenen

(gebruik hiervoor de stift en je lat!)

2. verdeel elk vlak opnieuw in 4 gelijke delen door er een kruis in te tekenen

(gebruik hiervoor je potlood en je lat!) - zie voorbeeld hier onder

3. je hebt nu 16 gelijke vakken

4. schrijf in elk vak een getal tussen 3 en 18

(getallen willekeurig opschrijven, elk getal slechts 1 maal gebruiken!!)

Je blad zal er nu ongeveer uitzien als het vb onderaan (ook al zullen jouw getallen in een andere volgorde staan)

Maak per speler zo een blad maar telkens met de getallen in een andere volgorde!

Het spel

zoek volgende materialen bij elkaar:

- voor elke speler een BINGO-blad met de 16 getallen (van 3 tot 18)

- een spel kaarten en een dobbelsteen

- een stok (of latje) - een bal - een stoel - 4 kussens

- het blad met de opdrachten (afdrukken of overschrijven) - zie ook filmpje!

- een uurwerk of chrono

spelregels:

doel is om een volledig vlak (met de 4 cijfers) te bedekken met een kaart!

-speler 1 gooit 3 maal na elkaar met de dobbelsteen en telt de puntjes bij elkaar

( voorbeeld je gooit achtereenvolgens: 3 - 6 - 2 dan heb je in totaal 3+6+2 = 11

- jij zoekt opdracht 11 en voert deze uit (je krijgt 2 pogingen) - de andere spelers voeren deze

opdracht eveneens uit!

-> wie slaagt in de proef mag het nummer 11 afdekken met een kaart

-> wie niet slaagt, krijgt een 2e beurt. Lukt het nog niet dan krijgt deze speler geen kaart

- nu gooit speler 2 ook 3 maal met dobbelsteen en wordt er verder gespeeld

OPGEPAST: het is mogelijk dat bvb terug 11 wordt gegooid en je de proef opnieuw moet

uitvoeren en slagen (anders moet je de kaart terug geven!)

Het spel gaat door tot een speler de 4 getallen van 1 vak heeft kunnen bedekken - BINGO!

VANDAAG NIET KLAAR? GEEN NOOD, SPEEL MORGEN VERDER!

VEEL SPEEL- EN SPORTPLEZIER!!



DE OPDRACHTEN: bepaal voor elke speler vooraf het speelniveau:

BLAUW -> bovenbouw (+ sportievelingen)

ZWART -> middenbouw (+ sportievelingen onderbouw)

GROEN -> onderbouw (+ sportieve kleuters)

3. zit tegen de muur zonder stoel gedurende 60 - 30 - 20 seconden

4. hurk in het deurgat (handen op de grond) spring op entik deurstijl zo hoog mogelijk

doe dit vlot 10x maar hurk telkens tot je handen de grond raken (idem voor de 3 niv)

5. ga in plankhouding (steun op ellebogen en voeten) 

-> breng elk been 5 - 3 - 1 x opwaarts zonder doorzakken

6. leg de 4 kussens op 1m afstand, spring met gesloten benen over de kussen (5-3-1 x)

7. klem een bal tussen je benen en spring 3-2-1x rond de tafel zonder hem te verliezen

8. 'pomphouding' (handen - voetensteun of kniesteun indien te zwaar) met bal voor je

-> tik met je hand boven op de bal zonder door te zakken (8 - 5 - 2 x elke hand)

9. leg de kussens en hink 4 - 3 x (2x per been) in slalom tussen de kussens op 1 been

-> niveau groen: 3x ter plaatse hinken

10. stap op een stoel en spring er hoog weer af (buig benen bij het landen!) -10-8-6 x

11. zijwaartse plankhouding, bovenste been 8 - 5 - 1 x heffen en neer zonder 

door te zakken. Doe beide zijden!

12. laat het latje of de stok 30 - 20 - 5 sec op je vinger balanceren

13. ligzit met gebogen benen (steun op je ellebogen - poep - voeten): breng je 2 knieën

naar 1 schouder en terug. Doe dit 12 - 8 - 5 x voor elke schouder (buikspieroef)

14. rol vanop 4 - 3 - 2 m afstand een bal tss de poten v/e stoel. Doe dit 3x binnen 1 min

15. neem een stoel aan het zitvlak en steek hem 12-8-3x boven je hoofd (voorzichtig!!)

16. buiklig met handen naast het hoofd en bal net voor je hoofd -> romp oprichten en 

 met handen bovenop de bal tikken - doe dit 13 - 10 - 5 x

17. de gooier met de dobbelstenen mag 1 kaart bij zijn rechter speler weg nemen 

en vrij op zijn/haar nummer 17 leggen

18. alle spelers wisselen van plaats (in de richting van de klok) en spelen verder 

op het blad tegenspeler -> iedereen mag nummer 18 bedekken met een kaart :-)
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7. klem een bal tussen je benen en spring 3-2-1x rond de tafel zonder hem te verliezen

13. ligzit met gebogen benen (steun op je ellebogen - poep - voeten): breng je 2 knieën

14. rol vanop 4 - 3 - 2 m afstand een bal tss de poten v/e stoel. Doe dit 3x binnen 1 min

15. neem een stoel aan het zitvlak en steek hem 12-8-3x boven je hoofd (voorzichtig!!)




