
 

 

Door alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn er tot en met 6 april geen gymlessen. 

Hieronder een activiteit uitgewerkt met beweegopdrachten die je eventueel thuis zou 

kunnen gaan spelen. 

 

Slangenspel 

 

Uitleg: 

Je hebt het slangenbord (zie bijlage) met daarop voor iedere speler een pion. Naast het bord 

liggen beweegopdrachten (zie bijlage) omgekeerd. Het doel van het spel is om als eerste 

boven aan te eindigen. Dit doe je door als speler een beweegopdracht te pakken en deze uit 

te voeren. Heb je de opdracht uitgevoerd, dan mag je dobbelen met de dobbelsteen. Het 

aantal ogen dat je gooit, mag je vooruit zetten op het spelbord. Vervolgens pak je weer een 

nieuwe beweegopdracht.  

Welke speler eindigt als eerste boven aan? 

 

Regels: 

- Kom je op het cijfer waar een trap staat, mag je met de trap omhoog 

- Kom je op het cijfer waar staart van slang staat, mag je met de staart omhoog 

 

Aanpassing: 

- Kom je op het cijfer waar mond van slang staat, ga je met de slang naar beneden 

- Je kunt het slangenbord ook vervangen voor een ander bord (bijvoorbeeld 

ganzenbord) 

 

 

Veel speel plezier! 

 

Gymsectie Mytylschool Gabriël 
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Slangenbord 
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Beweegopdrachten 

 

Loop of rijd een rondje door je 
straat 

 
 
 

Mik 5 keer een bal in een doos 

 

Stuiter 10 keer met een bal 

 

10 keer opdrukken tegen de muur 
of duw je omhoog in je rolstoel met 
je billen van de zitting 

 

Houd een ballon 10 
keer hoog  

 

Maak een toren van 1 meter 
hoog van diverse spullen 

 

Loop 5 keer de trap op en af of 
draai/rijd 5 keer een rondje 

 

Houd een voorwerp (bijvoorbeeld 
een bal) met gestrekte armen 
voor je, 1 minuut lang 

 

Tik zo snel mogelijk alle deuren in 
huis aan (beneden en/of boven) 

 

Gooi 20 keer een bal 
over met iemand 
anders, zonder dat de 
bal daarbij valt

 

Haal zo snel mogelijk deze 
voorwerpen op: 
- Vork 
- Sok 
- Jas 
- Kussen 
- Boek 
- Handdoek 

 
 
 

Maak een treintje van 
minimaal 4 paar schoenen 

 
 
 

Verzamel minimaal 4 gele spullen 

 
 
 

Bedenk zelf een opdracht die je 
kunt uitvoeren 
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