
Kinderboekenweek 2012 
Reis rond de wereld – gymles 

 
We reizen de wereld rond tijdens de gymles. De kinderen gymmen in groepjes (hoeken) en komen langs verschillende onderdelen. 
 
Deze gymles is voor de onderbouw gemaakt. De activiteiten zijn met materialen die in de speelzaal aanwezig zijn uit te voeren. 
De kinderen komen in verschillende landen en voeren hier een opdracht uit: 
 
* Afrika – baan jezelf een weg door de jungle 
* Australië – spring als een kangoeroe 
* Zwitserland – beklim een berg 
* China – balanceer over de Chinese muur 
* Brazilië (optioneel) – steek een rivier vol krokodillen over 
 
De situaties worden in hoeken opgebouwd. Op de pagina’s die volgen staat beschreven wat u hiervoor nodig heeft en hoe u alles op moet 
bouwen. Print de kaarten uit, lamineer ze of stop ze in een insteekhoesje en hang ze bij het betreffende onderdeel.  
Als u het leuk vindt dat de kinderen een paspoort verdienen met daarop de landen waar ze geweest zijn, print de paspoorten dan ook van 
tevoren uit. U vindt de download bij deze gymles op jufanke.nl.  
 
De kinderen zitten op de bank of op de grond in de speelzaal. U vertelt iets over elke hoek (elk land) en de bijbehorende opdracht.  
Spreek een signaal af met de kinderen waardoor ze weten dat ze moeten stoppen. 
 
Verdeel de klas in 4 of 5 groepjes (afhankelijk van het aantal onderdelen dat u opbouwt). Elk groepje start bij een ander onderdeel en 
gymt hier 5 tot 10 minuten (afhankelijk van de betrokkenheid). 
Als de tijd voorbij is gaan de kinderen op de grond zitten. Ze mogen een stempel of stickertje in hun paspoort plakken. Daarna vertelt u 
naar welk volgend onderdeel de kinderen moeten gaan.  
 
Tip! Stop de paspoorten en stickertjes of stempels per groepje in een rugzakje. Doe er om het allemaal nog echter te maken ook een 
verrekijkertje bij, een leeg flesje water en…... Eén kind uit het groepje neemt dit rugzakje telkens mee en zet het bij het onderdeel waar 
gegymd wordt. U kunt de paspoorten ook na de gymles uitdelen en stempelen. 
 

- www.jufanke.nl -  
 



Zwitserland – Bergen beklimmen 
 
Nodig: wandrek of klimtoren, om en om ladder, ladder, 
matten 
 
Maak een leuke klimsituatie met het wandrek en de 
ladders. De kinderen gaan de berg beklimmen!     



Australië – Springen als een kangoeroe 
 
Nodig: hoepels 
 
Leg een parcours van hoepels neer. De kinderen springen 
van hoepel naar hoepel.    



China – Balanceren over de Chinese muur 
 
Nodig: evenwichtsbalk, mat, bank, pion 
 
Zet een bank neer. Zet hier, in het verlengde van de bank, 
de evenwichtsbalk achter met daaronder een mat.  
Zet de pion voor de bank, zodat de kinderen in een rij 
achter de pion kunnen wachten. 
De kinderen balanceren eerst over de bank (het brede vlak) 
en daarna over de evenwichtsbalk (smal vlak).   



Afrika – Baan jezelf een weg door de jungle 
 
Maak een keuze uit onderstaande situaties: 
 
Situatie 1 
 
Nodig: bank, een kast, mat, pion 
 
Zet een bank neer. De kinderen maken wendsprongen over 
deze bank. 
Na de bank komt de kast. De kinderen klimmen op de kast 
en springen er aan de andere kant weer af. Hier ligt de mat. 
De pion staat aan het begin van het parcours, zodat de 
kinderen hier een rij achter kunnen maken. 
 
Situatie 2  
 
Nodig: stokken of touwtjes en pionnen (hindernissen), 
kast, mat, pion 
 
Zet enkele hindernissen neer waar de kinderen overheen 
moeten springen. 
Na het nemen van deze hindernissen klimmen de kinderen 
op de kast en springen er aan de andere kant, op de mat, 
weer af. 
De pion staat aan het begin van het parcours, zodat de 
kinderen hier een rij achter kunnen maken. 
 



 
Brazilië – Steek een rivier vol krokodillen over 
 
Situatie voor in de gymzaal 
 
Nodig: touwen, matten, banken 
 
Zet banken aan weerszijden van de touwen. Leg de matten 
in het midden. Kunnen de kinderen over de rivier vol 
krokodillen zwaaien zonder in het water te vallen? 
 
Situatie voor de speelzaal 
 
Nodig: matten of loopstenen 
 
De kinderen springen van mat naar mat. Lukt dat zonder in 
het water te vallen? 
Of de kinderen lopen over loopstenen door de rivier. 


