GREEN2PLAY

LICHT GROEN
• Uitvoering volgens lkr.
• Weinig inbreng lln
• Twee-of drietallen
• Dichtbij begeleiding
• Sociaal minder
complex
MID GROEN
• Uitvoering half
volgens lkr.
• meer inbreng lln
• Drie- of viertallen
• Enige afstand in
begeleiding
• Sociaal uitdagend
DONKER GROEN
• Uitvoering volgens
lln.
• alle inbreng lln
• viertallen of meer
• Afstand in begeleiding
• Sociaal complex
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Activiteiten 18 mei STUDIEDAG coöperatieve spelen
Noot: zodra je uit lichtgroen meer de ‘touwtjes uit handen geeft’ ‘de aantallen vergroot’ of
‘opdracht in laat vullen door de groep’ wordt het meer mid-groen of zelfs donker-groen. Zo zie je
met heffen, groen kingen en pirahnorka hoe je sociaal kunt differentiëren binnen een activiteit,
maar je kunt ook kiezen voor andere activiteiten om sociaal te differentiëren… laat je verrassen!
Licht groen
•
•
•
•
•
•

SAMENLOOP afhankelijk met elkaar rondlopen, zoals synchroon schaduwen
SAMENHANG je gaat in 2-of meertallen balans zoeken, zoals uitelkaar hangen
BOOTCAMP afhankelijk van elkaar bootcampen, zoals sychroon, elkaar vasthouden squat
HEFFEN bank boven het hoofd
PIRAHNORKA met 2-tal tegelijk oceaan over met 2 matjes
GROEN KINGEN met 4-tal bal samen rond spelen en achter je bal aanlopen steeds

Mid groen
•
•
•
•
•
•

BLIND begeleiden, zoals op geluid of met tikjes
ACRO waaier, je hangt met 5-tal uit elkaar, terwijl benen bij elkaar blijven
RITMELKAAR zonder woorden zelfde ritme ‘pakken’, zoals met huppen, klappen
HEFFEN iemand op de bank dragen
PIRAHNORKA met 4-tal met verschillende drijfmiddelen oceaan over
GROEN KINGEN met 4-tal bal vele malen overspelen met ieder een eigen motorische
uitdaging ( inclusief spelen)

Donker groen
•
•
•
•
•
•

RUNBLIND blind hardlopen en vertrouwen dat je maatje stop zegt
TOUWBALANS groep houdt touw strak en één iemand balanceert erop
STOKBRUG met stokken een brug maken voor iemand uit de groep
HEFFEN schuin of loodrecht bank houden, terwijl iemand erop klimt…overview,
springplank
PIRAHNORKA met 8-tal materialen meenemen, kaptein, andere rol (meer initiatief bijv.)
GROEN KINGEN met 4 -tal met bal eigen vorm bedenken met elkaar in groen, zoals zo snel
mogelijk 25 keer rondspelen of wissel van vak
DOE-HET-ZELF KAARTEN ZPORTIVO

Er zijn inmiddels 90 ‘groene’ kaarten in 5 mappen gymzaal en buiten
met op elke kaart steeds drie suggesties om autonoom te (laten) spelen
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