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Sportief Leren is het platform voor bewegend leren. Met oefeningen,
e-books, gidsen, video`s en software verander je alle schoolvakken
in een bewegend leren game. Bekijk nu de oefeningen op:

www.sportiefleren.nl

Sportief Leren 

Klik hier

https://sportiefleren.nl/
https://sportiefleren.nl/


1. Print en knip alle kaartjes uit.  
 

2. Verdeel de kaartjes willekeurig onder de leerlingen.
 

3. Geef leerlingen de tijd om hun kaartje met daarop de opdracht goed te    
     lezen. Tip: Help leerlingen die moeite hebben met lezen. 

 
4.  De leerlingen voeren de opdracht uit die op het kaartje staat.

 
5.  Het spel begint door het start signaal van de leerkracht, je zegt ‘START’.   
     Het spel begint.  Ieder kaartje begint met; Wanneer iemand ……… doet,  

     dan…….. Daarna volgt de opdracht ……. doe jij dat. Op deze manier   
     volgen de kinderen elkaar op en kom je vanzelf bij het einde. 

 
6. Het spel is afgelopen wanneer het laatste kaartje wordt uitgevoerd. 

UITLEG
REACTIESPEL

Dit spel is voor 30 leerlingen. 
Heb je minder leerlingen? 

Geef dan een aantal 
leerlingen twee kaartjes.



Als de juf of meester start zegt...

Als iemand zegt 'Ik ook' ...

Als iemand zegt 'Ik wil sinterklaas
ontmoeten'...

Als iemand zegt 'Misschien komt
sinterklaas nu.'...

Als iemand zegt 'Ik heb mijn schoen
gezet!'..

Als iemand vraagt 'Wat wil je erin
krijgen?'...

Als iemand het licht uit en aan doet...

Als er op de deur wordt geklopt...

Dan doe jij deze beweging 
en zeg jij 'Ik heb mijn schoen
gezet!'

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij 'Wat wil jij erin krijgen?'

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij ' Ik ook!'

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij 'Ik wil sinterklaas
ontmoeten'

Dan doe jij het licht uit en aan
en ga jij op 1 been staan.

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij ' Misschien komt
sinterklaas nu.'

Dan klop jij op je tafel en doe
jij daarna deze beweging na

Dan ga jij op je tafel staan



Als iemand op de tafel staat...

Als iemand zegt 'Ohh wie is daar'...

Als iemand aftelt van 3, 2, 1...'...

Als iemand zegt 'Is dat Sinterklaas?'...

Als iemand zingt: 'Daar wordt aan de
wordt aan de deur geklopt'...

Als iemand zegt 'Wacht laten we
aftellen.'...

Als iemand op het raam klopt...

Als iemand een wortel op het bord
tekent ...

Dan spring jij in de lucht en
zing jij ' Daar wordt aan de
deur geklopt.''

Dan ga jij zwaaien en zeg jij '
Ohh wie is daar.''

Dan zeg jij 'Wacht laten we
aftellen' en doe jij deze
beweging.

Dan doe jij 3 kniebuigingen en  
tel jij hardop af '3, 2 , 1...'

Dan klop jij op het raam en ga
jij op 1 been staan.

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij 'Is dat sinterklaas?'

Dan ren jij naar het bord en
teken daarop een wortel

Dan ga jij staan met je hadden
in je zij en zegt 'Wij hebben in
de klas nog geen schoen gezet'



Als iemand zegt 'We hebben in de
klas nog geen schoen gezet.'...

Als iemand zingt 'Sinterklaas kapoentje
gooi wat in mijn schoentje...'...

Als iemand met zijn voeten op de
grond stampt...

Als iemand zegt 'We hebben nog
geen verlanglijstje'...

Als iemand zijn schoen onder de
verwarming zet...

Als iemand zegt 'ssst volgens mij
hoor ik wat...'...

Als iemand zegt 'Sinterklaas is op
het dak'...

Als iemand een verlanglijstje op het
bord schrijft...

Dan spring jij met kikkersprongen
naar de verwarming en zet jij daar
je schoen onder'

Dan zwaai jij en zing jij
'Sinterklaas kapoentje gooi wat
in mij schoentje...' 

Dan ren jij naar het bord en
schrijf jij een verlanglijstje

Dan doe jij deze beweging en zeg
jij 'ssst volgens mij hoor ik wat...' 

Dan stamp jij met je voeten op
grond...' 

Dan ga jij op 1 been staan, kijk jij
naar boven en zeg jij 'Sinterklaas
is op het dak' 

Dan spring jij en zeg jij 'We
hebben nog geen verlanglijstje' 

Dan ga jij staan en zeg jij 'Ik ga
een bal vragen dit jaar'



Als iemand zegt 'Ik ga een bal vragen
dit jaar'...

Als iemand in zijn handen klapt ...

Als iemand aftelt van 3, 2, 1...'...

Als iemand zegt 'Ik heb trek in een
chocoladeletter'...

Als iemand zegt 'Spannend daar
komt die dan...'...

Dan ren je naar het bord en
schrijf je EINDE

Dan ga je op 1 been staan en
zing je 'Sinterklaasje kom
maar binnen...'

Dan ga jij springen en zegt 'Ik
heb trek in een
chocoladeletter'

Als iemand zingt 'Sinterklaasje kom
maar binnen...'..

Dan ga jij in je handen klappen

Dan doe jij 3 kniebuigingen en  
tel jij hardop af '3, 2 , 1...'

Dan doe jij deze beweging en
zeg jij 'Spannend daar komt
die dan...' 


