Springspel met oneindig veel beweegplezier
Benodigdheden
•
•
•

Stoepkrijt in 5 kleuren
2 dobbelstenen (te downloaden op sokido.nl)
een printer, een schaar, kleurpotloden/stiften en lijm voor het knutselen van
de dobbelstenen.
Voorbereiding
1. Tekenen van het springvlak
Neem hiervoor als je stoeptegels hebt 1
stoeptegel per figuur. Heb je geen stoeptegels
teken de figuren ongeveer 20 -25 cm groot en
hou ongeveer 10-20 centimeter afstand tussen
de figuren. (vakken tekenen kan, maar is
onnodig veel werk en niet noodzakelijk). Het
springvlak zoals het voorbeeld is ongeveer 5
m2, maar je kunt hem zo groot of klein maken
als je zelf wilt.
Gebruik maximaal 5 kleuren en 4 of 5
symbolen.
Teken aan het begin een startstreep en aan het eind een Finishvlak.

2. Knutselen van de dobbelstenen
Print het sjabloon op sokido.nl en knip beide
dobbelstenen uit.
Kleur de figuurtjes op de dobbelsteen in de
kleuren die je gebruikt heb in je springvlak.
Hiernaast een voorbeeld van de dobbelsteen
die wij gebruikt hebben.
(Wil je exact deze dobbelsteen, stuur een
mailtje naar kinderfysio@sokido.nl en je krijgt
het sjabloon toegestuurd. )
Daarna vouw je alle lijnen van beide
dobbelstenen en plak je met lijm de kleine
vouwrandjes aan de binnenkant vast.
Tadaa je eigen dobbelstenen zijn klaar!
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Het spel
1. De regels
1. Je hebt 2 dobbelstenen, een grote en een kleine die je vooraf
gooit.
De grote dobbelsteen: hierop staan de kleuren en figuren die je
gebruikt. Er is 1 vlak met alle kleuren. Dit is een vrije keuze vlak. Bij
dit vlak mag je kiezen op welke kleur of op welk symbool je wilt
springen.
De kleine dobbelsteen: hierop staan de cijfers 1 en 2.
Betekenis van de cijfers kan verschillen per leeftijdscategorie qua
moeilijkheidsgraad en afhankelijk van de ontwikkeling.

3 – 4 jaar

1
2
Stappen van de ene naar de andere steen

4 – 5 jaar

In 1 vak tegelijk springen

Met 2 benen tegelijk
springen (in 1 of 2 vakken)

5 – 8 jaar

Hinkelen in 1 vak

In 2 vakken tegelijk
springen

§

Onder de 4 jaar speel je dit spel alleen met de grote
dobbelsteen. Hier stimmuleer je vooral kleur- / vormherkenning
en beweging, het springen is hier minder relevant.

2. Als je de dobbelstenen gegooid heb dan kies je of je voor de kleur
of het symbool gaat.
3. Met je gegooide opdracht start je bij de startstreep.
4. Je hebt 1 poging om naar het FINISHvak te komen.
Vooraf spreek je af hoevaak je mis mag stappen. Als je te vaak mis
stapt, dan ben je af en/of kun je de opdacht niet afvinken.
5. Lukt dit dan heb je een punt, lukt dit niet, dan probeer je het nog
een keer. Je kunt de punten bijhouden met streepjes.
Voor de kleinste kun je ook steentjes of takjes neerleggen.
Voor de oudere is er ook een checklist beschikbaar.
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2. De mogelijkheden/ varriaties
•

Dit spel kun je spelen met de Checklist (ook te downloaden op Sokido.nl)
spelen. Zo creeër je een begin en een eind aan het spel en behoud je
motivatie. Ben je met meerdere spelers dan kun je kijken wie als eerst zijn
Checklist vol heeft.

•

Je kunt ervoor kiezen als de opdracht mislukt om de volgende keer dezelfde
opdracht opnieuw proberen zonder opnieuw te gooien. Wanneer je het
moeilijker wilt maken moet je opnieuw gooien.

•

Je kunt het met een voorwerp gooien op welke rij je niet mag springen. Dit
kan zovel horizontaal als verticaal zijn.

•

Je kunt het moeilijker maken door de factor tijd toevoegen en kijken hoe snel
je het kunt doen of zelfs wie het snelst naar de overkant kan komen zonder
fout.

•

Laat de creativiteit maar eens los.
Knip stroken wit papier en laat ze een patroon van 4-8 symbolen of kleuren
tekenen. Zo maak je een springpatroon wat ze vervolgens kunnen springen.
Zo heb je een mooie afwisseling en de kinderen zijn er mee bezig. Dit kun je
met eindeloze combinaties doen en daarbij is het een mooie koppeling met
fijne en grove motoriek.

•

Voor de kleine kinderen kun je met de grote dobbelsteen gooien en de kleur
of vorm zoeken in de tekening. Daar kunnen ze een stokje of een steentje op
leggen, totdat er op alle vakjes een stokje of steentje ligt.

•

Een andere optie is om met de grote dobbelsteen te gooien en vervolgens
alle vormen te laten tellen, of alle vakjes met dezelfde kleur te laten tellen.

Je merkt het, er zijn oneindig veel mogelijkheden om met dit springvlak te spelen.
Wie weet heb jij nog een aanvulling!? Zo ja dan zijn wij enorm benieuwd wat voor
vormen jullie nog kunnen bedenken, laat het ons zeker weten via
Kinderfysio@sokido.nl

HEEL VEEL BEWEEGPLEZIER!!!!
Mex en Marjolein
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