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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel  

 
Oefening  

Groeten 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Ook nu begint de les met groeten: laat de Kruimels op een rij zitten. De 

Opperstoeikruimel zit hier tegenover met het gezicht naar de Kruimels toe. De 

Kruimels en Opperstoeikruimel wrijven in hun handen. De Kruimels en 

Opperstoeikruimel buigen naar elkaar en slaan met hun handen op de 

mat/grond. Laat de kruimels daarbij heel hard “Stoeikruimels” of een eigen 

groet roepen.

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Duidelijke start van de les 

• Respect voor de Opperstoeikruimel 

• Ontladen 

• Bevorderen van eenheid van de groep 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel 

 
Oefening  

Luisteroefening 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels rennen door elkaar. Van de Opperstoeikruimel krijgen de kinderen 

de volgende instructies: 

• Ga liggen op je rug 

• Ga liggen op handen en 

voeten  

• Ga liggen op je buik 

• Ga liggen op je linker oor, 

etc. 

Na elke instructie laat de Opperstoeikruimel de Kruimels weer rondlopen.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Luisteren 

• Opdrachten uitvoeren 

• Snel afwisselen 

• Beheersing 

• Bedenken wat je moet 

doen  

• Alert blijven 

 

  

Beweging/motoriek 

• Conditie 

• Coördinatie 

• Explosieve spierkracht 

ontwikkelen 

• Bewegingen afremmen 

• Rennen 

• Eigen beweging afstemmen 

opdracht 

Alternatief: Als de Kruimels de oefening onder de knie hebben, kan er ook een 

competitie element worden toegevoegd. De Kruimel die te laat is met het 

uitvoeren van de oefening is af en komt bij de Opperstoeikruimel zitten. De 

Kruimel die overblijft, heeft gewonnen. 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel 

 
Oefening  

Annamarie Koekoek    
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Dit is een vervolg spel op het standbeeldenspel. Om dit spel te kunnen spelen 

is het van belang dat de kinderen door middel van het teken, stoplicht of 

geluid (thema: luisteren en volgen) stil kunnen staan. Gebruik dit teken ook 

weer bij dit spel zodat het voor de kinderen duidelijk is wanneer ze stil moeten 

staan.  

Eén Kruimel staat aan de ene kant van de mat/zaal. De andere Kruimels staan 

aan de andere kant van de mat/zaal. De Kruimel die alleen is, staat met de 

rug naar de rest van de Kruimels. Hij/zij heeft de handjes voor de ogen. Als 

deze Kruimel ‘Annemarie Koekoek’ roept mogen de Kruimels naar de andere 

Kruimel toe rennen. Zodra deze Kruimel zich omdraait, moeten de rest van de 

Kruimels stilstaan. Wie niet stilstaat, is af. De Kruimel die het eerst bij de Kruimel 

die Annemarie Koekoek roept is, heeft gewonnen.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Spanning verdragen 

• Luisteren 

• Opvolgen aanwijzingen 

• Risico’s durven nemen 

• Inschatten van afstand met 

andere Kruimel 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je af bent 

• Ervaren van tijdsduur 

• Spelleiding durven nemen 
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Beweging/motoriek 

• Rennen 

• Afremmen 

• Reageren op auditieve en 

visuele signalen  

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel  

 
Oefening  

Haasje over 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels gaan in een kring staan en houden elkaars hand vast. Daarna 

gaan ze op hun knieën zitten en laten de handen los. Vervolgens gaan ze op 

hun buik liggen. Er ontstaat nu een kring met Kruimels die op hun buik liggen.  

Eén Kruimel staat op en stapt of springt over alle liggende Kruimels totdat hij/zij 

weer op zijn eigen plek komt en gaat dan weer liggen. Zodra de Kruimel ligt 

mag de Kruimel links van hem/haar hetzelfde doen. De Kruimels moeten 

doodstil blijven liggen en de springende Kruimel mag de andere Kruimels niet 

aanraken.  

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Concentreren 

• Doorzetten 

• Stil liggen 

  

• Angst overwinnen  

• Vertrouwen  

 

 

Beweging/motoriek 

• Lopen, rennen 

• Bewegen op afstemming 

van de andere Kruimel 

• Springen 

• Coördineren 

• Variëren van snelheden 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel 

 
Oefening  

Touwtje springen 
 

Benodigdheden 
Springtouw 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan in een rij aan de een kant van de zaal/mat.  

In het midden van de zaal ligt een touw.  

De eerste Kruimel loopt nu richting het touw en springt er overheen. Hierna loopt de 

Kruimel door en sluit weer achteraan in de rij. 

Als alle Kruimels zijn geweest, kun je het touw wat hoger hangen. Dit kun je doen 

door het touw vast te laten houden door Kruimels of door het touw aan één kant 

vast te binden aan bijvoorbeeld een stoel. 

Speel het spelletje totdat alle Kruimels hun maximale hoogte hebben bereikt.  

De Kruimels die niet meer kunnen of willen springen mogen kijken of het touwtje vast 

houden. 

 

  Leermogelijkheden 

 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Op je beurt wachten 

• Durven 

• Proberen 

• Inschatten wat wel en niet meer kan 

 

Beweging/motoriek 

• Coördinatie 

• Springen 

• Stappen over hoogte 
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• Aanlopen op je juiste snelheid 

 

Alternatief: 

1. Voor Kruimels waarbij springen nog moeilijk is, kan er ook over het 

touw gestapt worden.  

2. Hebben alle Kruimels het springen over het touw onder de knie, 

dan kunnen de Kruimels achter elkaar door springen waardoor er 

meer vaart in de oefening komt.   

3. Voor de gevorderde Kruimels kan het touw ook iets hoger 

gehouden worden. 
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SOCIAAL THEMA  

Ik kan dit wel 
 

Oefening 
Spoorzoeken 

 
Benodigdheden 

Hoepels, pionnen en ballen 
 

Uitwerking van de oefening 
 
Leg verschillende materialen kriskras door de zaal. Verzamel de Kruimels aan 
een kant van de zaal. De Opperstoeikruimel loopt een parcours van 2 á 3 
spullen en noemt daarbij de naam van het attribuut. Bijvoorbeeld; de 
Opperstoeikruimel kan naar de rode hoepel, blauwe bal, oranje pion en de 
gele hoepel lopen. De Kruimels onthouden de volgorde en lopen het parcours 
na. 
Eerst het parcours samen lopen met de kruimels. 
 
 

  Leermogelijkheden 
 
Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Opletten      
• Onthouden 
• Nadoen 
• Voordoen 
• Ruimtelijk geheugen trainen 
• Samenwerken 
• Kleuren herkennen 

 
Beweging/motoriek 

• Lopen 
• Bewegingsrichting bepalen 
• Evenwicht bewaren tijdens het denken 
 
 
 

Alternatief: Na een aantal keer kan het parcours langer gemaakt worden. 
                    Na een aantal keer kan een kruimel ook een parcours verzinnen 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel 

 
Oefening  

Alle vogels vliegen 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan op de mat of in de zaal. Zodra de Opperstoeikruimel zegt: 

“alle vogels vliegen” rennen de Kruimels door elkaar hierbij maken ze 

vliegbewegingen. Als de Opperstoeikruimel roept: “alle zeehondjes vliegen” 

blijven de Kruimels op hun plek. De Opperstoeikruimel kan allerlei variaties 

verzinnen. 

Om het gemakkelijker te maken, kan de Opperstoeikruimel de vlieg 

bewegingen maken als er een vogel wordt genoemd 

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Luisteren, op je beurt 

wachten 

• Opdrachten uitvoeren 

• Snel reageren 

• Dieren herkennen 

• Alert blijven, concentreren 

 

  

Beweging/motoriek 

• rennen 

• Coördinatie tussen armen 

en benen 

• Bewegingen afremmen, op 

tijd stoppen
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Alternatief: 
1. Om het moeilijker te maken kan de Opperstoeikruimel vliegbewegingen maken als 

dat juist niet moet 
2. De Opperstoeikruimel kan verschillende Kruimels vragen om zijn/haar plaats in de 

nemen. 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel  

 
Oefening  

Schapenspel 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De trainer wijst een Kruimel aan om de herder te spelen. De trainer laat de 

andere Kruimels, de schapen, rondrennen. De herder gaat proberen om alle 

schapen te laten slapen. 

De herder kruipt over de grond en probeert de schapen te tikken. Het schaap 

dat getikt is gaat slapen. Het spel is afgelopen als er nog maar één schaap 

rondrent, die nog niet getikt is. Deze Kruimel heeft gewonnen. 

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Inschatten van afstand met 

andere Kruimel 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je getikt 

wordt 

  

Beweging/motoriek 

• Kruipen, rennen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

van andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 
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SOCIAAL THEMA  
Ik kan dit wel 

 
Oefening  
Inleiding 

 
Benodigdheden 

Geen 
 

 

  

Oefeningen binnen dit thema: 

1. Groeten 

2. Luisterspel  

3. Anne maria koekoek 

4. Haasje over 

5. Touwtje springen 

6. Spoorzoeken 

7. Alle vogels vliegen 

8. Schapenspel 

 

Benodigdheden voor dit thema: 

• Turnmatjes of judomatten 

• Een touw 

• Spoorzoek materiaal, zoals pionnen, hoepels etc.  

 

Inleiding van het thema 

Binnen dit thema zitten oefeningen waarin de kruimels uitgedaagd 
worden spannende activiteiten te ondernemen. Als de activiteiten 
lukken is dat positief voor het zelfvertrouwen van de kruimels. Het is 
daarom belangrijk dat de activiteiten een succes ervaring zijn voor de 
kruimels. Denk hierbij aan het benoemen van positieve gebeurtenissen 
en het geven van individuele complimenten.  
 


	1 groeten
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	2 luisteroefening
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	3 annemarie koekoek, aangepast
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	4 haasje over
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	De Kruimels gaan in een kring staan en houden elkaars hand vast. Daarna gaan ze op hun knieën zitten en laten de handen los. Vervolgens gaan ze op hun buik liggen. Er ontstaat nu een kring met Kruimels die op hun buik liggen.
	De Kruimels gaan in een kring staan en houden elkaars hand vast. Daarna gaan ze op hun knieën zitten en laten de handen los. Vervolgens gaan ze op hun buik liggen. Er ontstaat nu een kring met Kruimels die op hun buik liggen.
	Eén Kruimel staat op en stapt of springt over alle liggende Kruimels totdat hij/zij weer op zijn eigen plek komt en gaat dan weer liggen. Zodra de Kruimel ligt mag de Kruimel links van hem/haar hetzelfde doen. De Kruimels moeten doodstil blijven ligge...
	Eén Kruimel staat op en stapt of springt over alle liggende Kruimels totdat hij/zij weer op zijn eigen plek komt en gaat dan weer liggen. Zodra de Kruimel ligt mag de Kruimel links van hem/haar hetzelfde doen. De Kruimels moeten doodstil blijven ligge...
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	5 touwtje springen, aangepast
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening

	6 spoorzoeken, aangepast
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	7 alle vogels vliegen, aangepast
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	8 Schapenspel, aangepast
	Uitwerking van de oefening
	Uitwerking van de oefening
	Leermogelijkheden
	Leermogelijkheden

	Inleiding thema 3

