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Gymles ‘Kampioenen’  
naar aanleiding van het boek ‘Kampioenen’   

van Friona Rempt & Noelle Smit 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Vooraf lees je het prentenboek ‘Kampioenen’ voor in de klas. 

Hierna ga je naar het speellokaal.   Je geeft aan dat je moet 

trainen voordat je aan kampioenschappen kunt meedoen.  Voordat 

je gaat sporten is het eerst tijd voor een warming-up. 

 

 

 

 

 

Kern:Kern:Kern:Kern:    

Àe zijn nu warm om te kunnen gaan sporten.  Àe gaan ons 

voorbereiden op de wedstrijd zodat we misschien wel kampioen 

kunnen worden!  Àe gaan 4 verschillende activiteiten van de 

sportdag oefenen.  

 

Activiteiten: 

1. Boomslingeren:   spring in de touw en slinger naar de 

overkant. 

Hang de touwen naar beneden. Maak een lijn met matten en leg 

er tegenover eenzelfde rij matten. Eventueel kun je 2 touwen 

aan elkaar maken en zo een zitje te maken.  Laat de kinderen nu 

zo snel mogelijk naar de overkant zwaaien. 
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2. Àedstrijd hardlopen: 

Laat de leerlingen in duo’s samenwerken. De ene leerling heeft 

een stopwatch in de hand. De ander rent zo snel mogelijk naar de 

paal en weer terug.  Hierna wisselen de leerlingen elkaar af.  

3. Kikkersprongen 

Zet een aantal banken in een rij. Laat de leerlingen oefenen met 

kikkersprongen. Àanneer het nog lastig is, kunnen de kinderen 

steunen op het midden van de bank. 

 

4. Hoogspringen/verspringen 

Leg een dikke mat neer. Zet de palen neer en span een touw 

tussen de palen. Leg een sprinplank voor de dikke mat.  

De kinderen moeten nu proberen over het touw heen te komen.  

 

 

Eindspel:  estafetteEindspel:  estafetteEindspel:  estafetteEindspel:  estafette    

De laatste wedstrijd die de dieren moeten afleggen is het 

estafette rennen.  Je verdeelt de groep in 2 teams.  Je kunt 

ervoor kiezen om net zoals in het boek een stokje te laten 

doorgeven, maar je kunt er ook voor kiezen om een 

(zelfgemaakte) beker (van bijv. papier-mache) door te geven.  


