Lesbrief les 4 groep 5 en 6
Hou je fit
Lesdoelen
De kinderen weten dat je na het sporten vocht moet aanvullen.
De kinderen weten dat je na het sporten eiwitten kunt eten om je spieren te helpen
herstellen.
De kinderen weten dat als je nu gezond eet, je later een sterker lijf hebt.
De kinderen begrijpen het belang van een goede warming-up en cooling-down.

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

Benodigdheden
- de stelling behorende bij deze les
- Het werkblad ‘Maak een driegangenmenu’

Voor het bewegingsdeel van deze les:
- de bewegingsvideo behorende bij deze les
- 10 pylonen voor het lijnen-renspel
- 1 (zachte) bal voor stand in de mand
- 10-uurtje van de kinderen

Introductie – 15 min
Bekijk samen met de kinderen de stelling: Bij het sporten ga je heel erg zweten. Daarom
moet je voor en na het sporten dus heel veel drinken, dan herstel je namelijk het snelst.

Zet de video na de stelling op pauze. Laat de kinderen in tweetallen overleggen over de
stelling. Vervolgens stemmen ze op ‘waar’ of ‘niet waar’.

Bekijk dan klassikaal het antwoord van Naomi van As.

Toelichting: Wanneer je lekker aan het sporten bent, ga je zweten. Dat zweten is nodig om
je lichaam af te koelen. Het vocht dat je verliest met het zweten moet je natuurlijk weer
aanvullen. Voor en tijdens het sporten kun je vooral lekker veel water drinken.

Na het sporten drink je ook water of een lekker glas melk. Melk lest de dorst ook en het
bevat bouwstoffen om je spieren te herstellen van de inspanning. Als je intensief sport,
worden je spieren zwaar belast, je krijgt als het ware hele kleine scheurtjes in je spieren. Na
afloop herstellen je spieren. Zuivelproducten zoals melk bevatten eiwitten. Eiwitten zijn de
bouwstoffen waarmee je spieren herstellen en zelfs ietsje sterker worden.

Laat de kinderen twee minuten in groepjes van vier zoveel mogelijk voedsel bedenken dat
geschikt is om te herstellen. Ze schrijven dit op in een rijtje onder elkaar. Als kinderen niets
weten, geef dan de hint dat ze moeten denken aan zuivel en vocht. Teken een woordweb op
het digibord. Schrijf in het midden ‘herstelvoedsel en -drank’ en vul hem in met het eten en
drinken dat de kinderen bedacht hebben. Woorden die in het web kunnen, zijn bijvoorbeeld:
yoghurt, melk, karnemelk, water, kwark, bruine boterham met kaas, bruine boterham met
humus, bruine bonen, eieren, mozzarella, vis, vlees.

Warming up – 10 minuten
Vraag de kinderen of ze weten wat een warming up is? En waarom dat zo belangrijk is.
Leg uit: Met een goede warming-up komt er meer bloed in je spieren. Daardoor worden je
spieren warmer. En is de kans op een blessure veel kleiner.

Laat de kinderen achter hun stoel staan. Geef ze 1 minuut bedenktijd om een simpele
warming up oefening te bedenken. (Eentje waarbij ze gewoon op de plek kunnen blijven).
Zeg dat ze nu om de beurt hun warming-up beweging mogen uitbeelden en dat de anderen
mee mogen doen.
Laat een aantal kinderen hun warming up voordoen.

Zeg: Nu iedereen lekker opgewarmd is gaan we verder met de les!

Het klasse-kookboek – 20 minuten
Deel de werkbladen ‘Maak een driegangenmenu’ uit. Op het werkblad staat de opdracht.

Zeg tegen de kinderen: Jullie weten nu al een hele hoop over gezonde voeding en bewegen.
Nu gaan we een klasse-kookboek maken met lekkere en gezonde gerechten.

Let op! Je maakt een driegangenmenu. Dat moet aan de volgende eisen voldoen:
-

Alle groepen van de Schijf van Vijf worden gebruikt.
Het moeten wel gerechten zijn. Dus niet allemaal losse dingen.
Je kunt op internet kijken, in kookboeken en tijdschriften.
Het moet wel lekker zijn!

Het driegangenmenu kun je het beste eerst op kladpapier maken en later mooi uitwerken op
je werkblad.

Na afloop presenteren de kinderen hun menu in hun tafelgroepje. De anderen beoordelen of
het menu past bij de eisen.
Hang de menu’s op in de klas of bundel ze in een map tot kookboek.
Tip: Leuk om de menu’s een keer te koken met de kinderen.

Afsluiting – 5 minuten
Speel het spel ‘Waar of niet waar’ waarin de kinderen hun opgedane kennis van de 4 lessen
kunnen testen. Je kunt met de kinderen afspreken dat ze gaan staan als het antwoord ‘waar’
is en gaan zitten als het antwoord ‘niet waar’ is.

Zeg: Waar of niet waar?
- Een cooling-down moet altijd, ook als je een half uurtje gefietst hebt? Niet waar.
- Als je veel sport is het goed om voedsel met veel eiwitten te eten. Waar.
- Je moet eigenlijk nooit pizza of patat eten, dat is schadelijk voor je gezondheid. Niet waar.
- Een witte boterham met hagelslag is erg goed om je spieren te laten herstellen na het
sporten. Niet waar.
- Calcium zit in melk en is goed voor je botten en tanden. Waar.
- Het is goed om elke dag vlees te eten. Niet waar.

Cooling down– 10 minuten
Zeg tegen de kinderen dat jullie de les gaan afsluiten met een cooling down.
Vraag daarna of ze weten wat een cooling down is. En waarom dit belangrijk is.
Leg uit: Met een cooling down komt je lichaam tot rust; je hartslag gaat omlaag, je bloeddruk
komt op een normaal niveau. Je hebt minder kans op stijfheid en spierpijn. En daardoor ook
minder kans op een blessure.

Laat de kinderen weer achter hun stoel staan.
Geef ze een minuut bedenktijd om een cooling downoefening te bedenken. Net als bij de
warming-up aan het begin van de les. Laat daarna een aantal kinderen hun cooling down
voordoen. De rest van de klas doet de beweging na.

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.
Vertel: Om je fit te houden, zijn een goede warming-up voor het sporten en een goede
cooling-down na afloop belangrijk. Met een goede warming-up verklein je de kans op
blessures. We beginnen het bewegingsdeel van deze les met een uitgebreide warming up
en eindigen met een cooling-down.

1. Warming-up spel: Lijnen renspel (5 minuten)
Zet met pylonen vijf lijnen uit. Elke lijn is een schijf uit de Schijf van Vijf: groentesmeervetten-zuivel-brood-dranken. Noem telkens de naam van één van de schijven. De
kinderen rennen naar de goede lijn. Speel eerst een paar proefrondes om in te komen.
Daarna begint het spel echt. Het kind dat als laatste bij de lijn aankomt, is af en gaat aan de
kant staan.
Plattegrond Warming up spel: Lijnen renspel

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. Stel je voor dat je een drilpudding bent en schud
jezelf helemaal los. Nu zijn we goed warm en klaar voor een spel: stand in de mand.
Plattegrond Warming-up: Spieren rekken

3. Stand in de mand (15 minuten)
Een speler heeft de bal, de anderen staan er om heen. De speler gooit de bal recht omhoog
en roept: 'Stand in de mand en de bal is voor… Pieter'. Iedereen loopt hard weg, behalve
Pieter, die moet de bal pakken. Als hij hem heeft, roept hij: 'Stand in de mand.' Dan mag
niemand meer van zijn plaats en moet Pieter proberen de bal door de benen van één van de
anderen te rollen, bijvoorbeeld Rosa. Daarvoor mag hij nog wel drie stappen zetten in de
richting van Rosa. Lukt het Pieter om de bal door de benen van Rosa te rollen, dan is zij af
en mag Pieter de bal omhoog gooien en een andere speler kiezen. Lukt het hem niet om de
bal tussen de benen van Rosa door te rollen, dan wordt Rosa de nieuwe balwerper.

Als de kinderen dit spel al kennen, kunt u hem als volgt uitbreiden:
Nadat Pieter de bal omhoog gegooid heeft, mag Rosa de bal vangen. Als Rosa de bal
vangt, dan gooit zij hem opnieuw en roept een ander kind bij de voornaam. Die is de
volgende vanger.
Als Rosa de bal niet vangt dan proberen de andere kinderen zo snel mogelijk weg te rennen
en gaat het spel verder zoals hierboven omschreven.
Plattegrond Stand in de mand

Sluit het bewegingsdeel van deze les af met een cooling-down.
Vertel dat de cooling-down belangrijk is om je spieren sterk en ontspannen te houden.
4. Cooling-down: Rekken en strekken (maximaal 5 minuten)

Herhaal de rekoefeningen van de warming-up.
Plattegrond Cooling-down: Rekken en strekken

Afsluiting met 10-uurtje – 15 min
Houd tijdens het 10-uurtje een nagesprek over waarom het belangrijk is om gezond te eten
en te drinken na het sporten.
Vraag bijvoorbeeld:
- Waarom zijn een goede warming-up en cooling-down belangrijk? (Een warming-up
verkleint de kans op blessures en een cooling-down helpt je spieren sterk en ontspannen te
houden.)
- Waarom moet je water drinken? (Je lichaam bestaat voor een deel uit water. Je lichaam
heeft daarom veel water nodig. Als je dorst hebt, zegt je lichaam tegen jou: ‘ik heb water
nodig’.)
- Waarom moet je extra drinken na het sporten? (Je krijgt weer vocht in je lijf, dat je met
zweten bent kwijtgeraakt.)
- Waarom zijn water en thee gezond? (Ze lessen je dorst en er zit geen suiker in )
- Waarom is melk gezond? (Melk bevat bouwstenen, eiwitten, die helpen bij het herstel van
je spieren na het sporten. En melk bevat calcium en dat is goed voor je botten en je tanden.)
- Waarom is bruin brood gezond? (Bruin brood bevat veel vitamines en vezels en is daarom
ook goed voor je darmen. Bovendien geeft brood je energie.)

- Wat kun je op je bruine boterham doen om goed te herstellen na het sporten? (30+ kaas,
hüttenkäse, humus, mozzarella, zuivelspread, geitenkaas, pindakaas, vleeswaar. Allemaal
producten met veel eiwitten.)
- Wat kun je nog meer eten om goed te herstellen na het sporten? (zuivel: magere en
halfvolle melk, karnemelk, magere en halfvolle yoghurt, magere kwark, drinkyoghurt.)

- Is dit ook nodig als je een stukje hebt gewandeld of als je 10 minuten naar school hebt
gefietst? (Nee hoor, herstellen is vooral belangrijk als je echt intensief hebt gesport.)

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. En 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 dan langer sterk. Als je als kind sport en gezond eet, is
dat natuurlijk nu gezond. Maar nu gezond leven is ook beter voor later. Als je ouder bent,
word je minder snel ziek. Door gezond te leven en te eten heb je een grotere kans om
gezond te blijven, goed te kunnen blijven bewegen, plezier te hebben in het leven en oud te
worden.

