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• Vul je naam, groep en school hier onder in

• Heb je een opdracht uitgevoerd zet dan een kruis in het vakje bij het goede nummer en vul waar nodig het juiste 

 antwoord in op de achterkant.  

• Voer je de opdrachten met een bewoner uit? Zorg ervoor dat deze binnen is of minimaal op 1,5 meter afstand! 

• Je mag dit spel spelen onder begeleiding van je ouder(s) mits je niet kucht, hoest, verkouden bent of koorts hebt.

• Voer zoveel mogelijk opdrachten uit.

• Ben je klaar met het spel? Lever de deze dan in bij de beweegcoach van GIGA Molenlanden! 

• Wat heb je nodig: stoepkrijt, 1 ballon.

SPELREGELS

Naam:  ..................................................................................

Groep:  .................................................................................

School:  .................................................................................



OPDRACHTEN

1. Zwaai naar 3 mensen in deze straat die binnen zitten en wacht totdat ze terug zwaaien!

2. Kijk welke som op het raam staat, reken deze uit en zet de uitkomst op deze puntjes 

 ..................................................................................................................................................................................................................

3. Welk dier zie je op het raam, schrijf dit op de puntjes 

 ..................................................................................................................................................................................................................

4. Maak een mooie stoepkrijt tekening in deze straat voor een huis. Maak een foto van jezelf bij de tekening 

5. Welk beroep oefent de persoon uit op de foto op het raam?

 ..................................................................................................................................................................................................................

6. Beeld het lied hoofd schouders knie en teen uit! Laat de bewoner binnen meedoen als hij/zij thuis is. Je mag er 

 natuurlijk ook bij zingen. 

7. Tik 10 keer de grond aan, spring omhoog en strek je armen uit. Laat de bewoner binnen meedoen als hij/zij 

 thuis is.

8. Welk stuk fruit zie je op de foto voor het raam?

 ..................................................................................................................................................................................................................

9. Zwaai bij dit nummer naar binnen, doe dit ook bij de vijf volgende huizen. Hoeveel mensen hebben er terug  

 gezwaaid? Vul het in op de puntjes

 ..................................................................................................................................................................................................................

10. Maak 20 skisprongen met je voeten bij elkaar van links naar rechts. Laat de bewoner binnen meedoen als hij/zij 

 thuis is. 

11. Los het raadsel op wat op het raam staat en vul de uitkomst in op de puntjes

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

12. Op het raam staan voetjes & handjes geplakt doe deze na van links naar rechts. Is er iemand binnen aanwezig, 

 dan mag deze persoon aanwijzen welke je na moet doen. 

13. Hinkel vanaf dit huis drie huizen verder, stop voor ieder raam, kijk of er iemand thuis is zo ja zwaai even naar 

 binnen!

14. Op het raam zie je een rebus, los de rebus op en vul de uitkomst hier in op de puntjes

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

15.	 Doe	één	minuut	de	shuffle	of	een	andere	beweging	en	laat	de	bewoner	binnen	meebewegen.	

16.	 Doe	één	minuut	fitnessoefeningen	voor	bij	het	raam	en	zorg	dat	de	bewoner	binnen	meedoet.	

17. Loop als een pinguïn een achtrondje. 

18. Sta maximaal 60 seconden op één been voor dit huis. Is de bewoner thuis? Dan kan deze timen hoe lang het is 

 gelukt door het op te schrijven met een dikke stift op A4. 



19. Blaas je ballon op, zorg ervoor dat je de ballon 20 keer hoog houdt. Gebruik hierbij je handen voeten en hoofd! 

 Laat de bewoner binnen mee doen! 

20. Maak het spreekwoord af waarmee we op het raam begonnen zijn vul het in op de puntjes

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

21. Doe 20 kikkersprongen voor dit huis. 

22. Maak 30 boksbewegingen voor het raam. Eerst met links, dan met rechts. Laat de bewoner binnen meedoen 

 als hij/zij thuis is.  

23. Welke bekende sporter staat hier op het raam, vul het in op de puntjes 

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

24. Schrijf voor dit huis je eigen naam met stoepkrijt op de stoep zodat andere kinderen kunnen zien dat jij langs 

 bent geweest.

25. Hoeveel ramen zitten er aan de voorkant van dit huis? Tel ze en vul het in op de puntjes 

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

26. Hinkel voor dit huis 5 rondjes op 1 been en zwaai vervolgens naar binnen.

27. Hoeveel auto’s tel je vanaf deze plek, schrijf het antwoord op de puntjes

 

 ..................................................................................................................................................................................................................

28. Draai 10 grote rondjes met je heupen en kijk of de bewoner thuis is om mee te doen!

29. Ga als aapje naar de dichtstbijzijnde lantaarnpaal, tik deze aan en kom ook als een aapje weer terug.

30. Beeld 20 seconden de sport uit die op dit raam staat. 

31. Zwaai naar 3 mensen in deze straat die binnen zitten en wacht totdat ze terug zwaaien!




