Spelactiviteiten:
Hieronder heb ik verschillende spelactiviteiten uitgewerkt in het thema de
brandweer. Dit zijn verschillende activiteiten die in de kring, in de
speelzaal/gymzaal of in de hoeken uitgevoerd kunnen worden.

Spelactiviteiten voor groep 1-2:
3 Vertelspel tafel:
Een vertelspel tafel is een erg leuk idee ook binnen het thema de
brandweer. De bedoeling is dat er één het liefst vrij eenvoudig boek door
de kinderen wordt nagespeeld. Het leukste is om de kinderen zelf alle
spullen te laten maken die nodig zijn maar je kan er ook voor kiezen zelf
de spullen aan te leveren. De kinderen kunnen aan de hand van het
prentenboek het verhaal naspelen maar eventueel ook zelf aanvulling geven
aan het verhaal.
3 De brandweer naspelen in de hoeken:
Het rollenspel van de brandweer hoort bij het thema. Een leuk idee is om
een hoek te maken als een soort kazerne.
Hieronder heb ik wat ideeën voor in de hoek:
o Telefoon
o Helmen
o brandweerslang
o walky- talky’s
o brandweerpak
o nep-vuur
o huizen met vlammen
o Brandweerauto (van papier, hout of karton)
o Ladder
3 Spelactiviteiten in de speelzaal:
o Waar komt het geluid vandaan?
De kinderen zitten in een grote kring, 1 kind is de brandweerman
met een helm op en een blinddoek voor de ogen. Er wordt 1 kind
aangewezen, dit kind is de brandweerauto. Kan de brandweerman
aanwijzen waar de brandweerauto is?
o Één, twee, drie, vier brandweerman!
Aan de hand van het liedje, één, twee, drie vier brandweer man kan

je het volgende spelletje spelen:
Er is één brandweerman die staat in de hoek van het lokaal. De
andere kinderen staan in een grote kring en lopen rondjes in de
kring op het liedje. De kinderen zingen het liedje en de
brandweerman komt in de kring en doet net alsof hij de brand blust.
Aan het einde van het liedje kiest hij een nieuwe brandweerman uit.
o Emmers doorgeven:
Verdeel de klas in twee groepen, per groep maken ze een lange rij
en gaan ze emmers doorgeven om de brand te blussen.Aan het begin
en aan het einde van de rij staat een kind wat niet in de rij meer
doet om door te geven. Als de emmer aan het einde is staat daar
één kind om er een pittenzakje in de doen zodat er één brandje is
geblust. De kinderen geven de emmers o snel mogelijk door. Als de
tijd om is kijkt de juf welke groep er het meeste heeft.
Dit kan je ook uitbreiden door meer groepen te maken.
o Brandweermannen training
Brandweermannen zijn heel erg sterk en moeten goed kunnen
klimmen. Het is hel erg leuk om alle kinderen een helm op te geven
als dat mogelijk is.
De kinderen moeten het volgende doen om te trainen:
- Klimmen op ladders
- gooien van ringen om de paaltjes of gooien van ballen door een
hoepel. Om goed een brand te kunnen blussen.
- Kruipen door hoepels om goed bij de brand te komen.
- springen om overal snel te komen.
Het is leuk om dit bijvoorbeeld één of twee keer te doen. Daarna
zeg je tegen de kinderen dat ze het moeten doen voor een
brandweermannen/vrouwen diploma. Jij gaat kijken wie er allemaal
een diploma verdient dus ze moeten het extra goed doen. Aan het
einde kan je de kinderen zo’n diploma geven en zijn ze allemaal
“echte”brandweermannen en vrouwen.
Dit diploma heb ik hierachter ingevoegd.

Spelactiviteiten voor groep 3:
3 Vertelspel tafel:
Een vertelspel tafel is een erg leuk idee ook binnen het thema de
brandweer. De bedoeling is dat er één het liefst vrij eenvoudig boek door
de kinderen wordt nagespeeld. Het leukste is om de kinderen zelf alle
spullen te laten maken die nodig zijn maar je kan er ook voor kiezen zelf
de spullen aan te leveren. De kinderen kunnen aan de hand van het
prentenboek het verhaal naspelen maar eventueel ook zelf aanvulling geven
aan het verhaal.
3 Spelactiviteiten in de gymzaal:
o Waar komt het geluid vandaan?
De kinderen zitten in een grote kring, 1 kind is de brandweerman
met een helm op en een blinddoek voor de ogen. Er wordt 1 kind
aangewezen, dit kind is de brandweerauto. Kan de brandweerman
aanwijzen waar de brandweerauto is en kan hij/zij misschien horen
WIE het is?
o Emmers doorgeven:
Verdeel de klas in twee groepen, per groep maken ze een lange rij
en gaan ze emmers doorgeven om de brand te blussen. Aan het
begin en aan het einde van de rij staat een kind wat niet in de rij
meer doet om door te geven. Als de emmer aan het einde is staat
daar één kind om er een pittenzakje in de doen zodat er één
brandje is geblust. De kinderen geven de emmers zo snel mogelijk
door. Als de tijd om is kijkt de juf welke groep er het meeste
branden heeft geblust.
Dit kan je ook uitbreiden door meer groepen te maken. Bv door drie
of vier groepen te maken.
o Welke brandweermannen zijn het snelste?
Verdeel de klas in een aantal groepen naar keuze. Alle kinderen zijn
brandweermannen die moeten zo snel als ze kunnen een slang gaan
halen om de brand te blussen. Nr 1 start en loopt zo snel als hij/zij
kan naar de overkant. Als hij daar is pakt hij een slang (stok) en
loopt terug naar de rij en geeft hem door aan nr twee enz. Als
iedereen geweest is gaat de rij netjes zitten met de slang vooraan!

De rij die het eerste is heeft als snelste de brand geblust en dus
gewonnen.
Deze estafette vorm kan je ook doen door het klimmen en kruipen,
brandweermannen moeten goed kunnen klimmen en kruipen. Zet wat
dingen neer in de estafette zoals bijvoorbeeld een bank en hoepels
waar ze door en overheen moeten klimmen.
o Klimmen op ladders:
Brandweermannen en vrouwen moeten heel goed op
brandweerladders kunnen klimmen om te blussen. Daarom moeten ze
dit goed oefenen en dat gaan wij ook doen!
Hieraan zijn verschillende activiteiten op het wandrek te verbinden
zoals omhoog klimmen en omlaag, klimmen naar de achterkant en dan
naar beneden klimmen. Ook leuk is het om de kinderen branden te
laten blussen vanaf het wandrek. Ze klimmen omhoog met een
pittenzakje, als ze boven zijn proberen ze van bovenaf de
pittenzakjes in de hoepel te gooien die aan de achterkant van het
wandrek ligt. Als ze raak gooien hebben ze de brand geblust.
o Brandweer circuit:
Een ander idee is een brandweer circuit. De kinderen zijn allemaal
brandweermannen en moeten trainen om een goede brandweerman
te zijn. Als ze dat goed doen krijgen ze een brandweer diploma en
dat kunnen jullie ook verdienen!
De kinderen leggen in twee of drietallen verschillende activiteiten
af en oefenen zo verschillende dingen:
- Gooien van ballen in een kast (mikken met de brandweerslang)
- klimmen op het wandrek
- zo vaak mogelijk op een neer lopen tussen twee paaltjes
- Steps oefening op de bank
- Liggen op de grond en de bal tegen de muur gooien en weer
Opvangen
- zo vaak mogelijk touwtje springen
Als de kinderen dit allemaal goed kunnen zijn ze snelle en sterke
brandweermannen en verdienen ze een brandweer diploma.

