5 SPELLEN VOOR
BEWEGEND LEREN

Gabrielle Alberink
Bewegend Leren Met - Expert

WELKOM
Fijn dat je mijn e-book hebt gedownload.
Zie je ook die kinderen, die je aankijken
wanneer ze moeten oefenen? Zo van
'Help, wat moet ik doen!'
Merk jij ook aan de resultaten dat de
leerstof toch nog niet blijft hangen?
Het ene kind wordt blij van een visuele les
en de andere van auditieve les. Maar veel
kinderen merken wanneer ze Bewegend
mogen Leren dat de leerstof opeens beter
blijft hangen.

Bewegend Leren is zo belangrijk dat het in
steeds meer scholen geïmplementeerd
wordt.

Meer BEWEGING, meer BLIJE kinderen!
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WIE BEN IK?
Mijn naam is Gabrielle Alberink .
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ACTIVITEITEN
Verschillende activiteiten voor de groepen
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MEER BEWEGEND LEREN?
Ben je enthousiast geworden, dan kijk snel hier.
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Contact
adres gegevens:
In Balans Leren
Onderwijscentrum Hengelo
Slauerhoffstraat 53
7552 ZX Hengelo
email:
g.alberink.1@home.nl
telefoon:
+31621425367

Mijn naam is Gabrielle en ik help leerkrachten en
Remedial Teachers met het opzetten van meer
Bewegend Leren in de klas zodat er een win-win
relatie ontstaat. Leerlingen die meer inzicht in de
leerstof krijgen en leerkrachten die hun rode pen
vaker kunnen weggooien.
Ik geloof in de kracht van Bewegend Leren en het
creëren van win-win relaties.
Mijn missie is om ieder jaar 5000 leerkrachten te
helpen om BEWEGEND LEREN te integreren in het
lesprogramma
Ik beloof jou om in drie maanden te laten zien hoe je
Bewegend Leren kunt inzetten waardoor de taal- en
rekenoefeningen beter beklijft en de leerlingen goede
resultaten bereikt.
Meer BEWEGING, meer BLIJE kinderen!
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BEWEGEND LEREN
MET BASISKAARTEN

GEDACHTE VAN SOCRATES

Wat men moet leren
doen, leert men door het
te doen.
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Activiteiten Bewegend Leren
Rekenen
getallen - hoeveelheden
Voor welke groep?
Groep 3

Benodigheden:
Cijferkaartjes, meerdere reeksen van 1-10
Allerlei klein materiaal; zoals kralen, pionnen, dobbelstenen,
paperclips, fiches, stenen, schelpen
In de herfst kun je natuurproducten gebruiken.
Voor gymzaal en buiten, hoepels en krijt

Klaarleggen van het spel:
De cijfers liggen op de tafel in het midden.
Kinderen werken met z'n tweeën.
Je kunt het in de klas, gymzaal of buiten spelen

Hoe gaat het spel:
Nummer 1 rent naar het midden en pakt een cijferkaartje en rent
weer terug naar zijn plekje. Nummer twee rent en pakt de
hoeveelheid bijv. 2 - 2 schelpen. en legt het op de tafel, hoepel,
getekende cirkel.
Nu haalt nr 2 een cijfer op. en samen bekijk je wat er op staat en
nummer 1 haalt de materialen op.
Wanneer je vijf cijfers hebt gehad, Haal je bij juf/meneer een blad op
en tekent in de hokjes rond je cijfer wat er op de tafel, in de hoepels
ligt.
Ben je klaar lever je het blad in en ruim je alle materialen en cijfers
weer op.
Is het nog geen tijd kun je nog een cijfer ophalen!

Wanneer stopt het spel?
De leerkracht bepaalt wanneer het afgelopen is. Het is afhankelijk
van de spanningsboog van je groep.
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Activiteiten Bewegend Leren
Rekenen
tafels
Voor welke groep?
Groep 3/4

Benodigheden:
Erbij en/of eraf sommenkaartjes
Antwoordkaartjes
Getallenlijn

Klaarleggen van het spel:
Leg de getallen 0 t/m 10 kriskras in hoepels in de ruimte of leg ze op
verschillende tafels in de klas.
Leg alle sommenkaartjes op de kop op een mat of op de
instructietafel.

Hoe gaat het spel:
Kinderen halen met z'n tweeën een kaartje op. Rekenen de som uit
en leggen de som bij het juiste antwoord in de hoepel
Dan schrijven ze de som met het antwoord op in hun schrift.
dan halen ze het volgende kaartje op.
Op deze manier gaan ze door tot de leerkracht zegt dat het tijd is om
te stoppen.

Variatie:
In plaats van de hoepels kun je ook de getallenlijn in het midden van
de klas leggen. De kinderen leggen dan de kaartjes horizontaal naast
het getal de kaartjes.

Wanneer stopt het spel?
Dit kun je zelf bepalen, Het is afhankelijk van de spanningsboog van
je groep.
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Activiteiten Bewegend Leren
Rekenen
tafels
Voor welke groep?
Groep 4/5

Benodigheden:
Tafelkaartjes met de tafels die je wilt oefenen
Antwoordkaartjes.

Klaarleggen van het spel:
De tafelkaartjes liggen in het midden van de klas
De antwoordkaartjes liggen in het midden van de klas.
Kinderen werken met z'n tweeën
Je kunt het in de klas of in een gymzaal spelen en eventueel ook
buiten.

Hoe gaat het spel:
Nummer 1 rent naar het midden en pakt een tafelkaartje en rent
weer terug naar zijn plekje. Nummer twee rent en pakt het antwoord
die erbij hoort.
Schrijf de tafel op een blaadje of met krijt op de tegels.
Nummer. 1 brengt de kaartjes weer terug.
Nummer 2 pakt nu een cijferkaartje.
Loopt weer naar zijn plekje. En nummer 1 moet de tafels erbij
ophalen. Schrijf de tafel weer op
En nummer 2 brengt de kaartjes weer terug.
Dus je kunt of beginnen met de tafel of beginnen met het antwoord.
Het kan zijn dat het antwoord er niet bij ligt, omdat een ander kind
het net gepakt heeft.
Op dat moment moet je een tafelkaartje meenemen en de ander
haalt nu het cijfer op. Je kunt alleen de tafels opschrijven waarvan je
ook de antwoorden hebt.
Wil je als leerkracht, graag meer controle hebben, dan moeten de
kaartjes bij de twee kinderen blijven liggen en wanneer je ze hebt
gezien mogen ze weer terug in het spel.

Wanneer stopt het spel?
Dit kun je zelf bepalen, Het is afhankelijk van de spanningsboog van
je groep.
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Activiteiten Bewegend Leren
Rekenen
spelling
Voor welke groep?
Groep 4,5,6,7,8

Benodigheden:
Woordenkaartjes van vier categorieën, die gelinkt zijn aan het
verdelen in klankgroepen.
Krijt (voor buiten)
Hoepels

Klaarleggen van het spel:
Leg de kaartjes klaar, Leg de hoepels met de regel of afbeelding
van elk van de categorieën klaar. Je kunt zelf bepalen hoe je ze
gaat neerleggen.

Hoe gaat het spel:
Nummer 1 haalt een woord op. Laat nummer 2 het woord verdelen in
klankgroepen. Nummer 2 schrijft het woord op. Controleer daarna
samen of het goed is geschreven. Bespreek naar welke hoepel het
moet. Nummer 1 rent naar de juiste hoepel en legt het woord erin en
schrijft daarna met krijt, ( buiten) of op een blad bij de hoepel het
woord. Ondertussen haalt nummer 2 een nieuw woord op. en dan
herhaalt de procedure zich.
Je kunt op de helft naar de hoepel het kind nog het woord laten
springen in klankgroepen. Je kunt ze in en bepaalde beweging nar de
hoepel laten lopen. Wees hierin creatief, maar bedenk wel wat je doel
is.

Wanneer stopt het spel?
Dit kun je zelf bepalen, Het is afhankelijk van de spanningsboog van
je groep.
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Activiteiten Bewegend Leren
Rekenen
decimalen getallen
Voor welke groep?
Groep 6/7/8

Benodigheden:
Decimale getallenkaartjes
Getallenlijn

Klaarleggen van het spel:
Geef de kinderen per groepje 5 decimale getallen

Hoe gaat het spel:
Ga op volgorde staan met het getal voor van klein naar groot.
Leg de getallen daarna op de getallenlijn.
Maar je kunt nog meer doen met de kaartjes.
- Spreek de getallen op de juiste manier uit!
- Laat de getallen bij elkaar optellen. Welk groepje heeft het
grootste getal?
- Ga de getallen met elkaar vermenigvuldigen?

Wanneer stopt deze activiteit?
Dit kun je zelf bepalen, Het is afhankelijk van de spanningsboog van
je groep.
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MEER BEWEGEND LEREN?
En hoe ging het met de activiteiten?

Ben je enthousiast geworden?
Wil je wel meer bewegend leren in je groep toepassen?
Op het gebied van rekenen, spelling, maar ook van
taal!

Dat kan!
Met de cursussen
'Bewegend Leren met....'
neem ik je mee in de wereld waarbij
jij je leerlingen motiveert tot oefenen
en meer inzicht geeft in de leerstof. Maar vooral dat
de leerstof blijft hangen en de leerlingen begrijpen wat
jij van ze vraagt.

Geef je op voor de Webinar
'Bewegend Leren'
Een fijne dag!
Gabrielle Alberink

Meer BEWEGEN, meer BLIJE kinderen!

