Bewegingsactiviteit : spelles thema Pasen - de kip
Activiteit 1:bewegingsverhaal: “Een dag uit het leven van een kip”
Bewegingsopdracht
1.Inleiding
De kls verzamelen allemaal in het kippenhok. Ik maak afspraken i.v.m. orde,
veiligheid en handtrom signalen.
1. Straks worden we allemaal een kip. Maar dit wil niet zeggen dat jullie de
hele tijd moeten kakelen. Dit is nergens voor nodig. Enkel en alleen
wanneer de kip een ei legt. Kippen kakelen trouwens ook niet de hele
tijd.
2. Als ik op mijn trom sla wil ik dat jullie naar mij luisteren en ophouden
met bewegen.
3. Als ik het verhaal vertel zullen jullie moeten uitbeelden wat er in het
verhaal gebeurt. Daarom is het van groot belang dat jullie niet praten
tussendoor, anders hoor je de opdracht niet.
2.Midden
1.Nu zijn we allemaal kippen (kls herinneren aan de afspraak). We zitten op
onze stok en we slapen.
¼Ineengedoken zitten
2.Opeens kraait de haan ons wakker. We schrikken en vallen van onze stok op
de grond.
¼Armen omhoog en op achterste vallen
3.Oei dat deed pijn. Maar nu zijn we goed wakker.
We mogen niet teveel treuzelen, want we moeten nog veel eitjes leggen.
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Bewegingsopdracht
Maar eerst gaan we op zoek naar eten. Want wie mooie eieren wil leggen die
moet flink eten.
¼Kls laten stappen zoals kippen
4.We hebben geluk vandaag, de boer heeft de graanbak goed gevuld. We
stappen naar onze graanbak en pikken van onze heerlijke graantjes.
¼Pikken met de mond
5.Even later is ons buikje rond. Buiten schijnt de zon, hop naar buiten even
onze veren strekken.
¼Stappen als een kip
6.Als we buiten zijn spreiden we onze veren eens goed uit en springen we eens
goed op en neer. Dat doet deugd.
¼Lichaam uittrekken en springen met twee voeten als kippen.
7.Nu kunnen we aan onze taak beginnen. Maar eerst moeten we over onze
stokken lopen, voorzichtig anders vallen we.
¼Kls laten lopen over een stukje touw
8.Nu nog een stukje vliegen en dan komen we bij ons nestje.
¼Armen spreiden
9.We maken het ons gemakkelijk en zorgen dat we goed zitten om een ei te
leggen.
¼Gehurkt zitten
10.Oei daar komt ons eerste eitje al. Goed duwen, ja daar is het.
¼Persen en ondertussen en kakelend geluid maken
11.Oef dat is goed gelukt. We schudden onze veren maar eens goed uit en
maken ons klaar voor een tweede eitje.
¼Gehurkt zitten en persen.
Daar is nummer 2.
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12.We zijn doodmoe en hebben terug honger gekregen. Heel voorzichtig
stappen we over onze eieren zodat we onze eitjes niet breken.
¼Voetje voor voetje stappen
13.We stappen tot bij de graantjes, als we bij de graantjes zijn eten we ons
buikje vol.
¼Graantjes pikken met de mond.
3.Slot
14.Nu zijn we echt wel moe van al dat werk. Het is tijd om te gaan slapen.
We stappen naar onze stok en gaan erop zitten.
¼Stappen als kippen.
15.We gaan zitten en doen onze oogjes dicht.
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Activiteit 2: De vos en de kippen
Bewegingsopdracht
1.Inleiding
Afspraken zie activiteit 1.
Jullie zijn terug allemaal kippen. Maar één iemand van jullie zal een vos zijn.
De kippen krijgen van mij allemaal een staartje.
En de vos die heeft wel zin een lekker kippetje.
2.Midden
Op mijn teken, mag de vos zoveel mogelijk staartjes van de kippen proberen te
nemen.
Wie zijn staartje kwijt is gaat aan de kant zitten.
3.Slot
We tellen hoeveel kippen de vos heeft opgegeten.
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Activiteit 3: De kip en het ei
Bewegingsopdracht
1.Inleiding
Afspraken zie activiteit 1.
Er zit een kip op haar stok. Maar ze zit niet op haar eieren. De eieren liggen
naast haar.
De anderen zijn ook kippen. Maar jullie zijn jaloers want vandaag hebben jullie
nog geen enkel ei gelegd. En jullie willen de eieren stelen van de kip.
2.Midden
De jaloerse kippen nemen een plaats achter de krijtlijn. De andere kip ligt te
slapen op haar stok.
De jaloerse kippen moeten de een ei proberen te stelen van de kip.
Als de kip hoort dat de jaloerse kippen te dichtbij komen mag ze recht staan
en ze proberen te tikken.
De aangetikte kippen gaan zitten.
Afspraak: we nemen één ei met een keer.
3.Slot
We tellen hoeveel eieren er gestolen zijn en hoeveel kippen er getikt zijn.
Alle kippen zijn moe.
Ik laat rustige muziek spelen.
Ik tik de kippen één voor één aan.
De kippen stappen naar hun plaats en doen hun kledij aan.
Ze moeten stil blijven zodat ze de andere kippen niet wakker maken.
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