Spelvormen op het ijs!

Door Aitske Ruben

Indeling THOM talentherkenning KNSB

3 maal 20 minuten - leeftijdsgroep 6 – 8 jaar
- leeftijdsgroep 8 – 10 jaar
- leeftijdsgroep 10 – 12 jaar

- spelvorm
- spel en balans
- schaatsvormen

6 – 8 jaar
Ringgooien

Alle kinderen in de kring: ze hebben allen een rubberen ring
Vanuit stilstand de ring in de doos proberen te gooien
1 kind in de kring, probeert de ringen tegen te houden
De begeleider schuift de ringen die naast de doos vallen weer terug
Hij/zij verdeelt ze zo eerlijk mogelijk over de groep
Duur 1 minuut:
Doel: wie kan er de meeste ringen tegenhouden (dus aan
het eind de minste ringen als totaal in de doos)
Variatie: 2 of meer kinderen houden ringen tegen. Vangen is
vasthouden.

Voorbereiding: een bak of grote doos meebrengen
de kring staat op het ijs (of in de kring staan),
ringen aanwezig

Ballonnenspel
Alle kinderen blazen een ballon op (of krijgen een opgeblazen ballon) en binden hem vast met een wollen draadje
dat makkelijk knapt, om hun middel, achter de rug.
Alle kinderen moeten proberen bij elkaar de ballonnen af te pakken. Je mag niet buiten het afgebakende gebied!
Wie heeft het langst zijn eigen ballon nog om zijn middel? Wie heeft de meeste ballonnen?
Voorbereiding: thuis ballonnen voor opblazen
draadjes zoeken die makkelijk breken

Stoelendans met pylonen, steeds 1 pylon minder dan aantal kinderen
-

Vrij rondschaatsen, de pylonen staan binnen een cirkel
In kring, de pylonen staan in een kring, kinderen moeten eromheen
Vanaf de boarding snel naar een pylon
Voorbereiding: pylonen, fluitje, muziek indien mogelijk

8 – 10 jaar
1. Ring estafette
2 groepen met 4 pylonen, de groep staat achter 1 pylon, waarom alle ringen liggen. (Voor elk kind een ring)
Op teken pakt de voorste een ring, schaatst ermee naar de 2e pylon, legt hem eromheen en gaat via de
andere kant weer achteraan sluiten. Dan mag de 2e starten. De leider moet het goed in de hand houden,
anders wordt het een rommeltje.
Vorm 1: welke groep heeft zijn pylonen het snelst aan de overkant, met alle kinderen achter Pylon 1
Vorm 2: nu ook weer met terug halen.

2. Kerstmutsen

De eerste brengt te muts naar de laatste pylon
De tweede brengt hem al slalommend weer terug

Steeds een rondje draaien om de pylon (maximaal 4 pylonen) Zet de muts op de laatste pylon, en sluit
achteraan.

3. Fietsbanden glijden
1 kind in de fietsband, twee trekkers
Probeer zo lang mogelijk op 1 been te glijden, terwijl de anderen je vooruit trekken - armen wijd
- armen omhoog
- op 1 been

10 – 12 jaar
Alle schaatsvormen die een beroep doen op:
Coördinatie, lenigheid, snelheid

Recht vooruit of
Slalom schaatsen

bij elke pylon een opdracht
op 1 been glijden
even opspringen
in schaatshouding

Schaatsoefeningen met als doel: snelheid!!
Met aanloop: twee voeten naast elkaar
op linker been
op rechter been
Even doorschaatsen naar de overkant even kerstmuts op pylon plaatsen, weer terug, snelheid opnemen.
Voorbereiding: stopwatch

Schaatsoefeningen met als doel: reactie!!

In een kring rondrijden, op fluitsignaal remmen, achteruit, andere kant heen, op 1 been links of rechts
Kan ook allemaal aan touw of spelparachute
Voorbereiding: fluitje
touw

