
Leergebied Grote opdracht Bouwsteen

Bewegen en sport 1. een gevarieerd beweegaanbod Leren bewegen Leerlingen leren:

2. beter leren bewegen Bij grote opdracht 1,2 en 8.

3. actieve en gezonde leefstijl balanceren lopen over smalle en stabiele vlakken

4. beweegidentiteit elkaar in balans houden

5. taken en rollen in beweegsituaties glijden en rijden zitten glijden op een schuin vlak

6. samenwerken in beweegsituaties zittend rijden op een recht of schuin vlak

7. bewegen en sport binnen en buiten 

school
gymnastisch springen recht omhoog of steunend springen over lage hindernissen met afzetvlak

8. bewegen op eigen niveau klimmen klauteren tegen en op verschillende toestellen

hangend klimmen aan toestellen

zwaaien heen en weer zwaaien aan en op zwaaitoestellen

draaien duikelen om vaste toestellen

rollen op schuine vlakken

inblijven & uitmaken overlooptikspelen en kriskrastikspelen

mikken mikken op grote doelen

jongleren werpen en vangen

passeren en onderscheppen een bal langs een keeper tegen een doel spelen

eenvoudige lummelspelen

werpen en wegspelen een voorwerp ver weg gooien

hardlopen hardlopen in estafettevorm

atletisch springen springen over lage hindernissen

hoogspringen

stoeien om een speelvoorwerp stoeien

bewegen op muziek in de maat lopen en het uitvoeren van bewegingen op eenvoudige muziek

drijven en verplaasten drijven en verplaatsen in het water

gezond bewegen Leerlingen leren:

Bij grote opdracht 3 en 8.

veilig en verantwoord bewegen de aangeboden beweegactiviteiten veilig uit te voeren.

intensief bewegen met plezier deel te nemen aan beweegactiviteiten van verschillende inspanningsniveaus.

bewegen betekenis geven Leerlingen leren:

Bij grote opdracht 4 en 8.

verkennen oriënteren op een breed scala aan nieuwe en/of bekende beweegactiviteiten door die te ervaren.

reflecteren reflecteren op hun eigen niveau binnen verschillende beweegactiviteiten en –situaties en waar zij plezier aan beleven.

kiezen kiezen op welk niveau zij aan verschillende beweegactiviteiten willen deelnemen.

bewegen regelen Leerlingen leren:

Bij grote opdracht 5 en 8.

Materiaal & Arrangementen een eenvoudig arrangement inrichten, aanpassen of opruimen met klein materiaal.

Regels & Afspraken aangereikte regels toepassen in arrangementen.

Begeleiden van bewegen bij een eenvoudige beweegactiviteit hulp bieden.

bij een eenvoudige beweegactiviteit aanwijzingen geven aan de hand van enkele eenvoudige en aangereikte aandachtspunten.

Begeleiden van beweegactiviteiten een eenvoudige beweegactiviteit begeleiden aan de hand van een enkelvoudige taak.

samen bewegen Leerlingen leren:

Bij grote opdracht 6 en 8.

Communiceren in beweegsituaties naar elkaar luisteren

vaktaal gebruiken en begrijpen

passend emoties tonen, bijvoorbeeld bij angst voor hoogte of over de kop gaan.

Sociaal vaardig worden in beweegsituaties simpele gedragscodes hanteren, zoals wachten op je beurt.

verschillen in uiterlijke fysieke kenmerken herkennen.

omgaan met eigen emoties, zoals die bij winst en verlies.

Samenwerken in beweegsituaties vertrouwen hebben in de eigen capaciteiten.

in een groep functioneren.
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beweegcontexten verbinden Leerlingen leren:

Bij grote opdracht 7 en 8.

verschillende beweegactiviteiten, op diverse plaatsen, met uiteenlopende deelnemers binnen en buiten het leergebied verkennen.

hoe kennis en vaardigheden uit de bouwstenen Leren bewegen, Bewegen regelen en Samen bewegen toepasbaar zijn buiten het leergebied, 

bijvoorbeeld op het schoolplein of het pleintje in de wijk.
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