Lesbrief les 4 groep 3 en 4
Hou je fit
Lesdoelen
De kinderen weten dat je na het sporten gezond moet eten en drinken om weer verse
energie te krijgen.
De kinderen weten dat als je nu gezond eet, je nu en later een gezonder lijf hebt.
De kinderen begrijpen het belang van een goede warming-up en cooling-down.

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:
- 2 zachte ballen voor jagerbal
- 1 (zachte) bal voor iemand is ‘m niemand is ‘m
- 4 pylonen

Introductie – 15 min
Bekijk samen met de kinderen de praatplaat. Laat enkele kinderen vertellen wat ze zien.
Voer vervolgens een leergesprek over de praatplaat. Op de praatplaat zien ze kinderen die
bezweet en moe zijn. Ze zien kinderen die verschillende dingen doen na het sporten.

Vragen die aan bod kunnen komen zijn:
- Waarom zweten de kinderen? (Ze hebben gesport. Als je sport, krijg je het warm en ga je
zweten.)
- Waarom heeft dat kind pijn aan zijn kuit? (Hij heeft hard gesport en heeft nu spierpijn. Als
je je spieren rekt, voor en na het sporten, krijg je minder snel spierpijn.)

- Wat eten de kinderen? (chips, yoghurt met vers fruit)
- Is dat gezond? (Chips zijn te zout en te vet, dat is niet goed voor je. Yoghurt met vers fruit
wel.)
- Waarom zijn yoghurt en fruit gezond? (In yoghurt zit eiwit en calcium, dat is goed voor je
spieren en je botten. Zeker na het sporten. Vers fruit is ook goed voor je. In fruit zitten
vitamines en mineralen. Vitamines en mineralen helpen je lijf gezond en fit te houden.)
- Wat drinken de kinderen? (water, melk, appelsap)
- Is dat gezond? (Water en melk zijn wel gezond. Pakjes fruitdrink zijn niet zo gezond.
Daarin zit veel suiker. Te veel suiker is niet goed voor je. Je kunt beter fruit eten. Dat is wel
gezond.)
- Waarom zijn water en melk gezond? (Je krijgt weer vocht in je lijf, dat je met zweten bent
kwijtgeraakt. Er zijn geen dingen bij gedaan die niet goed voor je zijn, zoals suiker. In melk
zit bovendien eiwit, dat helpt voor de groei en het herstel van je spieren. En in melk zit
calcium en dat is goed voor je botten en je tanden.)

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. Om je fit te houden, zijn een goede warming-up en
cooling-down voor en na het sporten belangrijk.
Vertel: We gaan zo bewegen. We gaan eerst goed warm worden en onze spieren rekken.
1. Warming-up spel: Iemand is ‘m, niemand is ‘m (5 minuten)
Zet een speelveld uit, waarbinnen de kinderen moeten blijven. Gooi een bal in het speelveld.
Iedereen mag iedereen aftikken, degene die als eerste de bal pakt, is op dat moment de
tikker. Je tikt iemand door hem af te gooien. Ben je getikt (dus geraakt door een bal), dan ga
je aan de kant staan. Staan er vijf kinderen aan de kant, en komt er een zesde bij, dan mag
de eerste die af was weer meedoen.

Plattegrond Iemand is ‘m, niemand is ‘m

2. Warming-up: Spieren rekken (maximaal 5 minuten)
De kinderen zijn nu warm. Nu gaan ze hun spieren rekken. Bij het rekken is het belangrijk
dat je spieren geen pijn doen. Als het pijn doet, moet je minder hard rekken. Probeer de
rekoefeningen zo goed mogelijk na te doen.

Rek achtereenvolgens:
- de kuiten
Eén voet voor, andere voet achter. Voorste knie gebogen, achterste knie gestrekt. Je
handen op de voorste knie. Je voelt nu de kuit van het achterste been. Let op: de achterste
voet recht wijst recht naar voren. Na 20 seconden (tellen) wisselen en de andere kuit
rekken.
- de bovenbenen
Sta in tweetallen naast elkaar, elk met het gezicht een andere kant op. Pak elkaar met je
rechterhand bij de schouder vast, zodat je steun hebt aan elkaar. Trek met je linkerhand je
linkervoet naar je linkerbil. Na 20 tellen wisselen en het andere bovenbeen rekken.
- de liezen
Doe een grote stap opzij. Hurk door je linkerknie, je rechterknie is zijwaarts gestrekt. Je rekt
nu je rechter lies. Na 20 tellen wisselen en de andere lies rekken.
- je romp

Zet je rechterhand op je heup. Je linkerhand boven je hoofd. Buig nu naar rechts, zodat je
linkerhand zover mogelijk naar rechts wijst. Let op: niet naar voren of naar achteren buigen.
Na 20 tellen wisselen en de andere kant van je romp rekken.
- je rug
Sta met je voeten naast elkaar. Houd je benen gestrekt. Buig voorover en probeer met je
vingers de grond te raken. Na 20 tellen weer recht omhoog komen.

Schud tenslotte nog even alle spieren los. Dat doe je door net te doen alsof er mieren over
je hele lijf lopen. Oh, die kriebelen zo! Probeer ze van je lijf af te schudden. Nu zijn we goed
warm en spelen we het spel jagerbal.
Plattegrond Warming up - Spieren rekken

3. Spel: Jagerbal (10 minuten)
Er is één jager met een bal. De jager moet proberen de ‘hazen’ of te tikken of te gooien met
de bal. De jager mag lopen als hij de bal stuitert. Ben je door de bal geraakt, dan ben je af.
Je gaat dan aan de kant staan. Staan er drie hazen aan de kant, en komt de vierde haas
erbij, dan mag de eerste haas die af was weer meedoen. Zodra de kinderen dit goed
doorhebben, breidt u dit uit met een extra jager: twee jagers met ieder een bal.

Plattegrond Jagerbal

Sluit het bewegingsdeel van deze les af met een cooling-down.
Vertel: We gaan nu weer rustig afkoelen voordat we teruggaan naar de klas. Als je voor het
sporten goed warm wordt en na het sporten goed afkoelt, blijven je spieren gezond en sterk.

4. Cooling-down: Rekken en strekken (maximaal 5 minuten)
Herhaal de rekoefeningen van de warming-up.
Plattegrond Cooling-down – Spieren rekken

Afsluiting met 10-uurtje – 15 min
Houd tijdens het 10-uurtje een nagesprek over waarom het belangrijk is om gezond te eten
en genoeg te bewegen. Vraag bijvoorbeeld:
- Waarom is het belangrijk om fruit en groente te eten? (Groente en fruit bevatten veel
vitamines. Vitamines helpen je om niet ziek te worden en wel fit te blijven.)
- Waarom is het belangrijk om water of thee te drinken? (Je lichaam heeft veel water nodig.
Als je dorst hebt, zegt je lichaam tegen jou: ‘ik heb water nodig’. Water en thee zijn goed
voor je omdat er geen dingen in zitten die niet goed voor je zijn. Zoals suiker of dingen die
het drankje een mooie kleur geven. In veel ander drinken zit dat wel.)
- Waarom is het belangrijk om melk te drinken? (In melk zitten voedingsstoffen (eiwit,
calcium) die goed zijn voor je botten, je tanden en je spieren. Nu en voor later.)
- Waarom is het belangrijk om bruin brood te eten? (Bruin brood bevat veel vitamines en
vezels en is daarom ook erg goed voor je darmen. Bovendien geeft brood je energie.)
- Waarom is het belangrijk om genoeg te bewegen? (Door te bewegen krijg je sterkere
spieren en botten, en een sterker hart. Dat is goed voor nu, en voor later.)

Leg uit dat een gezonde leefstijl als kind goed is voor je gezondheid op de lange termijn: Als
je nu gezond eet, heb je later een sterker lijf, bijvoorbeeld botten en tanden. Als je als kind
veel sport en gezond eet, krijg je sterkere spieren en botten. Ook later als je ouder wordt,
blijven je spieren en botten langer sterk. Als je als kind sport en gezond eet, is dat nu
gezond. Maar nu gezond leven is ook beter voor later. Als je ouder bent, word je dan minder
snel ziek.

