Gym-GO kaart!
Ballon
hooghouden 1
minuut.

Hoeveel keer
lukt het?.....

Bal laten vallen
en pakken met
2 handen of
met 1 hand
stuiten.

Op 1 been zo
lang mogelijk
stilstaan

Wat is je record?
…….

Op je andere
been zo lang
mogelijk stilstaan

Wat is je record?
……

Tennisbal of
sokkenbol
omhoog gooien
en vangen

Trekpop/jumping
jack wijd-sluit

20x

10x

Buitenspelen

Dansen
Kinderen voor
kinderen –
bewegen is
gezond!

Groep 1t/m 4

Koprollen op je
bed

Maak een
handstand of
spinnetje tegen
de muur!

Een
pannenkoeken
rol mag
natuurlijk ook!
10x

5x

Bal tegen de
muur gooien –
stuiten –
vangen

Voetbal met 1
voet kaatsen
tegen de muur

10 x

20x

20 x
Als een dier
door het huis
lopen. Welk
dier kun jij
nadoen?
1…………
2…………
3…………
4………….
5………….

Oefen met
aan en
uitkleden.

Fietsen

Iedere dag!
Lukt dit zelf?
https://www.bnnvara.nl/ki
nderenvoorkinderen/artik
elen/dansinstructiebewegen-is-gezond

Verstoppertje
binnen of
buiten

Maak je eigen
hinkelbaan en
probeer hem uit!

Mik je opgerolde
sokken in een
emmer/pan/
wasmand!
Vanaf hoever lukt
het?
1-2-3-4-5 stappen

Verzin je eigen
gymoefening
thuis en maak
een foto of
filmpje!

Maak je eigen
bobbelbaan/
hindernisbaan in
huis of in de tuin
en maak een
foto of filmpje!

Gym-GO kaart!
Ballon /bal
hooghouden 1
minuut.

Op 1 been zo
lang mogelijk
stilstaan

Planken
(Op je tenen en
elle bogen)

Wat is je record?
Links: ……
Rechts: ………

3 x 20 seconden

Daag je
vader/moeder/
broertje of zusje
uit voor een
kussengevecht

Jumping Jack
wijd-sluit

Ren 5 rondjes
om je huis.

(Mag ook met
een racket/
hockeystick)

Hoeveel keer
lukt het?.....
Met 1 hand
stuiten.
(Moeilijker: met je
ogen dicht)

Bowlen
Zet lege flessen
klaar en rol
deze om met
een bal of met
je sokken!
5 -10 stappen

Buitenspelen

Iedere dag!

Verstoppertje
binnen of
buiten

Maak je eigen
hinkelbaan met
de tafels die jij
nog lastig vindt!

Maak een
handstand of
freerun truc op
je handen

5x

20x

20 x

Groep 5t/m 8

Just dance

Kies je eigen just
dance dansje uit
welke heb je
gedaan?
…………………………
Je vader of moeder
mag natuurlijk
meedoen!

Mik je
opgerolde
sokken in een
emmer/pan/
wasmand!
Vanaf hoever
lukt het?
1-2-3-4-5
stappen

Tennis tegen de
muur of bal
tegen de muur
gooien –
vangen.

20 x
De bom!
Zet de timer op
ongeveer 1
minuut.
Pak een bal of
knuffel en gooi
deze over.
Zorg dat je de
bal/knuffel niet
hebt als de timer
gaat, want dan
heb je verloren!

Verzin je eigen
gymworkout
thuis en maak
een foto of
filmpje!

Voetbal met 1
voet kaatsen
tegen de muur

20x
Skaten/
Steppen/Fietsen

Maak je eigen
hindernis/freerunbaan in huis
of in de tuin en
maak een foto
of filmpje!

