
Renspel
afstand



Doel: 
Op volgorde leggen van groot naar klein van een aantal afstanden
Op volgorde leggen van klein naar groot van een aantal afstanden
Overleggen met klasgenoten
Samenwerken

Nodig: 
Print de bladzijden op dikker papier, om ze mooi te houden kun je ze 
ook lamineren. 
Net zoveel kleuren als het aantal groepjes dat je hebt. 
(kies zelf de kaartjes die je wil gebruiken, uiteraard afhankelijk van 
maten die je wil vergelijken)
Hoepels of een speedladder/sportladder

Aantal spelers: 
Groepje tot hele groep

Geschikt voor:
Groep 5-8., ook erg geschikt om op het schoolplein/in de speelzaal te 
doen.

Spelregels: 
Leg de kaartjes verdeeld in hoepels of in de vakjes van een 
.speedladder.
Verdeel de klas in groepjes. Elke groep krijgt een kleur. 
Nummer 1 van elk groepje rent naar de hoepels/speedladder, draait 
een kaartje om en checkt of het de goede kleur heeft.
Is het de goede kleur, dan rent die leerling met het kaartje naar zijn 
groepje en tikt de volgende aan.
Is het de foute kleur, dan draait die leerling het kaartje om en 
onthoudt dat het niet het goede kaartje is, rent vervolgens terug naar 
het groepje en tikt de volgende aan,.
Doe dit tot jouw groepje alle kaartjes heeft, leg dan de kaartjes op de 
goede volgorde. 
Zet een joker in als je denkt dat er een foutje in zit, elke joker maakt 1 
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