Lesbrief les 3 groep 3 en 4
Energie voor drie
Lesdoelen
De kinderen weten dat eten en drinken je verse energie geven om te bewegen.
De kinderen weten dat eten en drinken ook zorgen dat je kunt groeien.
De kinderen ervaren dat je ook van bewegen weer verse energie krijgt.

Voorbereiding
Lees deze lesbrief door en bekijk de praatplaat en de bewegingsvideo.
Zet de praatplaat klaar op het bord.
Zorg voor de benodigdheden bij deze les.

Benodigdheden
- de praatplaat behorende bij deze les
- de bewegingsvideo behorende bij deze les
- 10-uurtje van de kinderen

Voor het bewegingsdeel van deze les:
- 5 lintjes (voor Joris en de draak)

Introductie – 15 min
Bekijk samen met de kinderen de praatplaat. Laat enkele kinderen vertellen wat ze zien.
Voer vervolgens een leergesprek over de praatplaat.
Vragen die aan bod kunnen komen zijn:
- Wat doet het jongetje?
- Wat doet de auto?
- Waarom doet de auto dat?
- Kan hij dit doen als hij geen energie heeft?
- Waarvan krijg jij energie?
- Wat voor eten zie je?

Op de praatplaat zien ze een auto die tankt en daarna weer verder kan rijden. De auto haalt
zijn energie uit de brandstof, meestal benzine (of elektriciteit, lpg, diesel). Ze zien ook eten
en twee huppelende kinderen. Wat de benzine is voor de auto, is eten voor mensen. Eten
en drinken geven jou energie. Die energie heb je nodig om te bewegen. En om te groeien.
Zonder energie voel je je slap en moe. Bruine boterham met kaas, een banaan, een appel,
een peer, melk en aardappelen geven jou weer verse energie! Met die energie in je lijf voel
je je weer lekker fit om te werken op school en te spelen en te sporten.
Leer de kinderen het volgende liedje: ‘Eet en drink dat geeft je nieuwe energie’
(melodie: ‘Twee violen en een trommel en een fluit.’)

Eet en drink dat geeft je nieuwe energie,
want we dansen en we springen, hebben energie voor drie!
Eet maar op en drink maar op,
want goede voeding in je buik maakt jouw dag top!
Echt top!

Kern met bewegen – 30 min
In de bewegingsvideo legt de vakdocent bewegingsonderwijs uit welke spelletjes u met de
kinderen kunt spelen. De uitleg van de spellen staat hieronder ook uitgeschreven.

Ga met de kinderen naar het plein. Laat als opwarmertje de kinderen achter elkaar aan
hardlopen. U roept een getal, bij elk getal hoort een beweging. Er zijn drie bewegingen:
1 = raak met je linkerhand de grond aan
2 = raak met je rechterhand de grond aan
3 = spring recht omhoog
(Voor groep 4 kunt u de bewegingen eventueel uitbreiden met: 4 = raak met beide handen
de grond aan, 5 = stop en draai om, ren de andere kant op)

Daarna speelt u klassikaal achtereenvolgens drie energizers (spelvormen die energie
geven).
1. Paardenkoers
De kinderen staan in een kring. Vertel dat ze mee gaan doen aan een paardenkoers. U doet
telkens een gebaar voor en de kinderen doen mee. U legt uit wat er gebeurt en doet de
gebaren voor.
De paarden stappen naar de startlijn. (langzaam klappen met beide handen op de dijen)
De paarden maken zich klaar voor de start. (beide handen met gestrekte armen voor de
knieën zetten)
Start! De paarden lopen in draf. (ritmisch met de handen op de dijen slaan)
We maken een bocht naar links. (tegen je linkerbuur leunen en verder draven)
En we gaan weer rechtdoor. (rechtop, verder draven)
En we maken een bocht naar rechts. (tegen je rechterbuur leunen en verder draven)
En we gaan weer rechtdoor. (rechtop, verder draven)
We maken een sprong over de beek. (rechtop zitten, handen ver voor je op de grond slaan)

Herhaal een aantal figuren naar keuze.
De finish is in zicht. De paarden gaan in een eindsprint in galop. (galopritme op de dijen
slaan, voorover buigen)
Gefinished! De paarden hinniken en blazen uit. (hinniken en briesen)
Plattegrond Paardenkoers

2. Joris en de draak
Drie tot vijf kinderen staan achter elkaar in de rij. Ze vormen een draak. Ze houden elkaar bij
het middel of de schouders vast. Het voorste kind is de kop en mag de armen wijd houden.
Het achterste kind heeft een lintje in zijn broek en is de staart. Eén kind is Joris en die staat
voor de draak. Hij kan de draak alleen verslaan als hij de staart pakt. Het spel eindigt als
Joris de staart pakt, als hij opgeeft of als de draak uiteenvalt.

Plattegrond Joris en de draak

3. Eskimootje
Maak tweetallen van ongeveer gelijk gewicht en kracht.
Twee eskimokinderen gaan buiten spelen. Ze moeten van hun moeder handschoenen
aantrekken. Als de kinderen dat vergeten en elkaar bij de polsen vastpakken, vriezen ze aan
elkaar vast. De twee moeten nu alles samen doen: door de knieën buigen, staan, op één
been gaan staan, liggen, enzovoort. U geeft zelf steeds de opdracht wat de kinderen moeten
doen.

Plattegrond Eskimootje

Afsluiting met 10-uurtje – 15 min
Houd tijdens het 10-uurtje een nagesprek over energie.
- Welk spelletje vond je leuk?
- Voelde je verschil in energie voor en na het bewegen?
- Had je na het bewegen meer of minder energie? (Dat kan allebei. Je kunt energie krijgen
door te bewegen, je voelt je fijner en energieker. Maar bewegen kost ook energie.)
- Waarom eten we nu? (Eten geeft je weer verse energie.)
Zing ten slotte samen nogmaals het liedje ‘Eet en drink dat geeft je nieuwe energie’.

