
Warming Up - 1 

 

Leger 

Een iemand staat voor de groep 

en geeft de bewegingen aan. 

De groep moet meedoen en 

alles accepteren wat hij zegt. 

Als een iemand niet meer wil, 

mag hij de leider van zijn plaats 

aftikken en zelf de leiding 

overnemen. 

Warming Up - 2 

 

Vragen 

Een tweetal op de spelvloer. A 

begint met een vraag, B 

antwoord hier op met een 

vraag. Net zo lang tot dat het 

een iemand niet meer lukt, hier 

komt een nieuwe speler voor in 

de plaats. 

 

 

Warming Up - 3  

 

Onzinverhaal 

In tweetallen. A vertelt zijn 

ochtendritueel. B breekt in door 

er met onzinwoorden tussen te 

komen (bijv. kipfilet), A moet 

deze direct opnemen in zijn 

verhaal. 

 

Warming up  - 4               

(concentratie) 

 

Doorfluister spelletje 

De kinderen zitten in een kring. 

Een van hen verzint een leuke 

zin om door te fluisteren. De zin 

wordt helemaal rond 

gefluisterd. Wat is er aan het 

einde nog van de zin 

overgebleven? Variant is het 

doorgeven van een tekening, 

woord of vorm op elkaars rug. 

 

 

Warming up - 5              

(concentratie) 

 

Er is iets veranderd 

De kinderen zitten in een lange 

rij. Drie van hen mogen naar 

voren komen en een houding 

aannemen die lang is vol te 

houden. Alle kinderen moeten 

goed kijken naar de drie 

kinderen. Een van hen mag 

naar de gang. Bij de drie 

kinderen wordt nu iets kleins 

verandert, zoals de haren 

anders of een arm de andere 

kant op. Het kind dat op de 

gang stond, mag raden wat er is 

veranderd. 

 

Warming up - 6            

(concentratie) 

 

Moordenaartje 

De kinderen staan in een kring. 

Een kind mag naar de gang 

toe. Een ander kind wordt 

aangewezen en zal de 

moordenaar zijn. De 

moordenaar kan anderen 

kinderen laten neervallen door 

het kind aan te kijken en met 

zijn ogen te knipperen. Het kind 

dat op de gang staat komt 

terug in de kring en moet 

raden wie de moordenaar is. 

 

 

Warming up  -7 (energie) 

 

De juf 
De kinderen zitten op stoelen in 

een kring. Een kind mag in het 

midden van de kring gaan staan, 

deze stoel wordt weggehaald. 

Het kind in het midden van de 

kring is de juf. De juf gaat zeggen 

wat de kinderen moeten doen. Bij 

“rekenen” gaan ze een stoel naar 

links. Bij “taal” gaan ze een stoel 

naar rechts. Bij “speelkwartier” 

rennen ze allemaal door elkaar 

heen en moeten ze zo snel 

mogelijk een nieuwe stoel vinden. 

Ook de juf mag een plek zoeken, 

zodat er een nieuw kind overblijft 

die de juf gaat spelen.   

Warming up - 8  (energie) 

 

Stopdans 

De docent zet een muziekje 

aan, en alle kinderen mogen 

gaan dansen. Als de docent 

de muziek uitzet, moet 

iedereen meteen stil staan. 

Degene die nog doordanst is 

af en moet aan de kant gaan 

zitten. 

 

Variant: 

De docent noemt een beroep 

waarin de kinderen stil gaan 

staan. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



Warming up - 9 

 

Stop en neem over 

De nrs 1 beginnen gek te 

dansen. Als de muziek stopt blijf 

je staan in de houding van dat 

moment. Nr 2 neemt deze 

houding over. De muziek gaat 

weer aan. Nr 2 danst verder en 

als de muziek stopt neemt Nr 1 

die houding over.  

Blijf minimaal twee seconden in 

die stille houding staan voor het 

effect.  

 

Warming up – 10 

 

Standbeeldspringen 

Iedereen staat in de kring.  

Je maakt twee kleine 

sprongetjes en daarna een 

grote. Als je na de hoge sprong 

op de grond staat sta je stil in 

een emotie. 

Bijvoorbeeld: Boos 

Spring (handen klap), spring 

(handen klap), hoge sprong 

(harde handen klap) en je 

staat stil in een boze emotie. 

Als een standbeeld. De 

volgende emotie word 

genoemd en het begint weer 

van vooraf aan.  

 

 

Warming up – 11 
 

Geef de bal door 
De l.l staan allemaal in een kring. De 

bal wordt doorgegeven op de maat 

van de muziek. Als de muziek stopt 

verzint die l.l die de bal heeft een 

manier om de bal door te geven 

(onder arm, tusendebenen). Alleen 

deze l.l doet dit. Vervolgens gaat de 

muziek weer aan en de bal wordt 

weer doorgegeven. De muziek stopt 

weer en de l.l met de bal  verzint een 

manier om hem door te geven. Dit 

gaat door totdat iedereen een gekke 

beweging heeft. Uiteindelijk staan er 

allemaal l.l in een kring die de bal op 

een andere manier doorgeven.  

Ter afsluiting kun je de gekste er 

uitkiezen en alle l.l laten doen. 

Warming up – 12 

 

Drie op een rij 
3 personen gaan op een rijtje 

staan en nemen een bepaalde 

houding aan, als standbeeld. 

Een 4e persoon bekijkt de 3 goed 

en verlaat de ruimte. 3 andere 

deelnemers veranderen snel wat 

aan de ‘standbeelden.’ Een 

houding, een kledingstuk, een 

gezichtsuitdrukking. De 

buitenstaander wordt 

binnengeroepen en gaat nu in 

een aantal seconden opsporen 

wat er aan de ‘standbeelden’ 

veranderd is. 

 

Warming up – 12 

 

De emotiebus 

 

Je maakt van een aantal 

stoelen een kleine bus. 

Vervolgens ga je er zelf in zitten 

als chauffeur. Je legt aan de 

leerlingen uit hoe het spel werkt. 

Er komt één kind bij zitten. Dat 

kind heeft een bepaalde 

emotie, bijvoorbeeld blij, bang, 

verdrietig, boos, verliefd.  
 

 

 

Vervolg de emotiebus 

 

Alle andere inzittenden (in dit 

geval alleen de buschauffeur) 

nemen de emotie over van de 

persoon die het laatst in de bus 

gestapt is. Na een tijdje komt er 

weer iemand de bus in 

gelopen met een andere 

emotie, iedereen neemt deze 

emotie weer over. Als de bus 

vol is, moet de persoon die er 

al het langste inzit er weer uit. 

Je kan dit natuurlijk zelf in de 

gaten houden. 
 

 

Warming up – 14 

(concentratie) 

 

Ik ga op reis…  

Ik ga op reis en neem mee.. 

In plaats van het te zeggen, 

beeldt je het uit.  

Het is de kunst om steeds in de 

goede volgorde en met 

duidelijke gebaren te laten zien 

wat ieder meeneemt.  

De groep moet ook niet te groot 

zijn, anders moet men te lang 

op elkaar wachten. 

Warming up 15 

 

Neem over en ga 
De deelnemers staan in de kring. 

Een persoon gaat in de kring 

lopen op een bepaalde manier 

en in een bepaald ritme. Zodra 

het lekker gaat nodigt de 

wandelaar iemand uit de kring uit 

in de cirkel met hem mee te 

lopen. Hij leert de ander zijn 

loopje. Zodra de nieuwe het onder 

de knie heeft vertrekt de eerste. 

Nummer twee gaat door en 

verandert het loopje langzaam in 

zijn eigen bewegingspatroon. Op 

zijn beurt nodigt nummer twee 

weer iemand uit, en zo verder tot 

iedereen aan de beurt is geweest. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


