Een lessenreeks voor brugklasgroepen

Bruggenbouwen:
Badminton

Een groep VO-docenten
is bezig met
het samenstellen van bewegingsonderwijslessen die vooral geschikt zijn
voor de brugklas. In het tijdschrift zal
geregeld allerlei activiteitsbeschrijvingen geplaatst worden. Vier activiteiten
vormen samen een les, maar de activiteiten kunnen natuurlijk ook in een andere
lessamenstelling
gebruikt worden.

Marieke Beuving, Joris Houben, Chris Hazelebach, Annemarie Hop, Gerard Top, Mijke
Verkamman

Organisatie:
8 leerlingen, 4 tweetallen
Arrangement:

Het bijzondere van deze lessenreeks is
dat gezocht is naar een aansluiting met
het basisonderwijs (en minder naar een
aansluiting met het bovenbouwlessenplan).
Welke activiteiten vinden kinderen in
groep 8 leuk om te doen en hoe kunnen
we die activiteiten in een VO-jasje stoppen, zodat het toch wat anders lijkt.
We hopen met deze lessenreeks op de
volgende leerwinst:
- aile kinderen kunnen direct op eigen
niveau deelnemen (alles lukt)
kinderen leren op een speelse wijze
(in een nieuwe groep) met elkaar samen te werken.
- Kinderen kunnen bij deze eenvoudige
activiteiten leren om aanpassingen te
maken op eigen niveau.
- De docent krijgt de gelegenheid
om
de kinderen te observeren tijdens
activiteiten die niet nieuw voor ze zijn.

• 4 veldjes van 3 meter bij 6 meter

->

Totaal

ruim 1/3 zaal
• 8 rackets
• 4 shuttles
• 2 korfbalpalen
• 1 toversnoer als net (nethoogte hoog 1.70m)

+ Lintjes (om het snoer ter verduidelijking)
• 3 kleine badmintonpaaltjes

(afscheiding van

de velden)
• 1 bord met krijt of papier met pen
• 1 stopwatch om de tijd bij te houden
• 8 leerlingen

->

op elk veldje speelt 1 tweetal

Opdracht:
Probeer de shuttle zo vaak mogelijk over en weer
te spelen.
Regels:
• De shuttle wordt onderhands geserveerd.
• Tel het aantal keren dat je achter elkaar over
het net kunt spelen.
• Ais de shuttle de grond raakt dan opnieuw
beginnen met tellen.

We hopen met deze lessenreeks het
bewegingsonderwijs
in het eerste half
jaar van de brugklas tot een feestje te
maken!
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