Stellen opdracht ‘Sport’
Opdracht 1 – Lees de onderstaande spelbeschrijving en bedenk dan zelf een spel. Schrijf het op zoals
de spelbeschrijving hieronder.
Spel: Baltikkertje
Materiaal: 2 rode lintjes / twee foamballen / gele zandloper (1 minuut)
Doel: De tikkers moeten de kinderen zo snel mogelijk afgooien met de bal. De lopers moeten
ervoor zorgen niet afgegooid te worden. Na 1 minuut wisselen van tikkers. De hele zaal wordt
gebruikt.
Regels:
-

Er zijn twee tikkers
De tikkers mogen niet lopen met de bal
Alleen afgooien met de bal
Ben je af, dan ga je op de bank zitten
Na 1 minuut stopt het spel

Uitbouw
-

Extra tikker inzetten
Een hoepel die dient als vrijplaats
➔ Schrijf nu op dezelfde manier een spelbeschrijving over ‘bunkertrefbal’

Opdracht 2 – Verhaal
Tijdens de gymles wordt een leuk spel gespeeld. Jan heeft er helemaal zin in. Hij wil maar één ding:
winnen. In de andere groep zit Esmée. Ook zij wil maar één ding: winnen. Als het spel aan de gang is,
komt er ruzie. Iemand heeft een regel overtreden. Jan en Esmée staan meteen vooraan om duidelijk
te maken wie hier nu eigenlijk gelijk heeft. Hoe gaat dit aflopen?
Schrijf over deze situatie een verhaal. Bedenk eerst waar je het verhaal begint:
BEGIN
MIDDEN
EINDE
Het spel is uitgelegd en Je komt als het ware door de In de kleedkamer wordt druk
iedereen begint. Dan gebeurt deur de gymzaal binnen en nagepraat. Het gaat over het
het…
hoort opgewonden stemmen. spel…
Wat is hier aan de hand?
Zet boven je verhaal een titel. Gebruik dialoog en beschrijving! En ja: je mag eigen namen gebruiken
en een eigen spel bedenken.
De bal stuitert over de lijn, tegen de bank. Met een plof valt het blokje op de grond. ‘Ja, 1 punt voor
ons!’ roept Jan uitgelaten. ‘Helemaal niet!’ schreeuwt Esmée terug. Maar dat is tegen het zere been
van Jan. Met een rood gezicht komt hij aangerend. Hijgend staat hij voor Esmée. Die blijft echter staan
met haar handen in haar zij. Haar kin…

