
Kijk op www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie voor nog meer leuke beweegtips, leuke spellen en gezonde recepten. 

 

 

 
 
 

Hoi, ik Ben Bizzie!  

 
Helaas moeten we nog steeds een aantal dagen thuis blijven in verband met Corona,  

dus ik heb weer nieuwe opdrachten voor jullie! 
 

Hieronder zie je leuke leskaarten die je tijdens of na je huiswerk kan doen!  
 Ga jij weer deze uitdagingen aan?  

 
Kijk snel naar de leskaarten hieronder, open de filmpjes via de link en doe mee!

http://www.benbizzie.nl/


JONGLEREN 

Kijk op www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie voor nog meer leuke beweegtips, leuke spellen en gezonde recepten. 

 

 

 
 

Groep 1 & 2 

 
Doel 
Gecontroleerd vangen en gooien van een balletje. 

Niveau A 
1. Gooien en vangen. 
2. Gooien tegen de muur en vangen.  

Materiaal  

- 1 (tennis)bal 

 
Opdracht 
1. Gooi de bal omhoog en vang deze met twee handen. 
2. Gooi de bal tegen de muur en vang deze weer op met twee handen. 

Groep 5 & 6 

Doel 
Gecontroleerd vangen en gooien met meerdere ballen. 

Niveau C 
1. Gooi de tweede bal onder de eerste bal door. 
2. Gooi de derde bal. 

Materiaal 
 

- 3 (tennis)ballen 
 
Opdracht 
1. Pak een tweede bal erbij en gooi deze onder de eerste bal door zodra deze 
op het hoogste punt is. Probeer beide ballen te vangen. 
2. Pak een derde bal erbij. Gooi als eerste een bal uit je hand waarin je twee 
ballen hebt. Probeer de derde bal ook te gooien deze mag je nog laten vallen. 

 

Groep 3 & 4 

Doel 
Gecontroleerd vangen en gooien van een balletje. 

Niveau B 
1. Gooien en vangen met dezelfde hand. 
2. Gooi de bal van hand naar hand. 
3. Gooi de bal van hand naar hand naast lichaam.  

 
Materiaal 

 

- 1 (tennis)bal 
 
Opdracht 
1. Gooi de bal omhoog en vang in dezelfde hand. 

2. Gooi de bal op ooghoogte en vang deze met je andere hand. 
3. Houd je hand naast je lichaam en gooi de bal naar je andere hand die ook naast 
je lichaam is. 

Groep 7 & 8 

Doel 
Gecontroleerd vangen en gooien met meerdere ballen 
en op gang proberen te houden . 

Niveau D 
1. Gooi alle drie de ballen waarbij je ze alle drie kan vangen. 
2. Gooi alle drie de ballen waarbij je ze op gang kan houden.  
Materiaal 
- 3 (tennis)ballen 

 
Opdracht 
1. Gooi alle drie de ballen onder elkaar door en vang ze alle drie op. 
2. Gooi alle drie de ballen onder elkaar door en probeer ze op gang te houden. 
3. Extra: ga van drie ballen naar twee ballen en weer terug. 

 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=1amQy_2MaXo  

https://www.yout
ube.com/watch?v

=X9wwjE093_k     

https://www.yout
ube.com/watch?v

=RBP9uXROcrk  

https://www.
youtube.com
/watch?v=nO
1W7wKV1kA  
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FITNESS: COÖRDINATIE EN BALANS 

   

 

Groep 1 & 2 

 
Doel: Probeer zoveel mogelijk keer de bal tegen de 
muur aan te gooien. 
 
Niveau A: 
1. Gooi de bal tegen de muur aan en vang deze weer op. 
2. Ga verder van de muur staan. 
Materiaal: 
- 1 bal 
Opdracht  

1. Probeer de bal tegen de muur aan te gooien en daarna weer te vangen 
met twee handen. 
2. Dezelfde opdracht als bij 1 alleen ga je nu verder van de 
muur afstaan. 

Groep 5 & 6 

Doel: Op één been de bal tegen de muur gooien en 
weer vangen. 
Niveau C: 
Op één been de bal tegen de muur gooien en vangen, 
waarbij er na iedere vang een kniebuiging gemaakt wordt. 
Materiaal: 

- 1 bal 
Opdracht: Probeer dit zo vaak mogelijk op beide benen 
 
Ga op één been staan en probeer de bal tegen de muur  
aan te gooien en weer te vangen. Nadat je de bal gevangen 
hebt, maak je een kniebuiging. Probeer hierbij je balans te 
bewaren. 
Moeilijker maken kan door de afstand te vergroten 

 

 

Groep 3 & 4 

Doel: Op één been de bal tegen de muur gooien 
en weer vangen. 
 
Niveau B: 
Bal op één been gooien en vangen 
 
Materiaal: 
- 1 bal 
 
Opdracht: Probeer dit zo vaak mogelijk op beide benen  

Ga op één been staan en probeer de bal tegen de  
muur aan te gooien en weer te vangen. Probeer  
hierbij je balans te houden. 
Moeilijker maken kan door de afstand te vergroten 

Groep 7 & 8 

Doel: Op één been de bal tegen de muur gooien en 
weer vangen. 
Niveau D: 
Op één been de bal tegen de muur gooien en vangen, 
waarbij er na iedere vang met één hand een kniebuiging 
gemaakt wordt 
Materiaal: 
- 1 bal - 1 Tennisbal  

Opdracht: Probeer dit zo vaak mogelijk op beide benen  
Ga op één been staan en probeer de bal tegen de muur aan te gooien en weer te 
vangen met één hand. Nadat je de bal gevangen hebt, buig je door je been heen en 
hierbij probeer je je balans te bewaren. Probeer het ook met een tennisbal! 
Moeilijker maken: Probeer ook de extra beweegopdracht in het filmpje! 

 

https://www.y
outube.com/w

atch?v=e5K-
ziXfleM  
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outube.com/w
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atch?v=NaElx-
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CIRCUS: KOWIDO POI 

  
 

Groep 3 & 4 

Doel 
Draai de Kiwido Poi rond voor je lichaam en boven  
je hoofd zonder dat deze je raakt. 
 
Niveau B 
1. Draai de Kiwido Poi rond voor je lichaam 

2. Draai de Kiwido Poi rond voor je lichaam en boven het hoofd 

 
Materiaal 
- Zelfgemaakte Kiwido Poi 
Opdracht 
1. Maak de Kiwido Poi zo kort zodat je hem voor je lichaam op borsthoogte kunt 
laten draaien zonder dat deze je lichaam raakt. Draai hem horizontaal voor je. 
2. Draai de Kiwido Poi voor je lichaam en boven je hoofd, wissel dit steeds af. Ook 
hier draai je de Kiwido Poi weer horizontaal. 

Groep 7 & 8 

Doel 
Draai de Kiwido Poi rond voor je lichaam en boven je hoofd 
zonder dat deze je raakt en wissel dit met elkaar af. 
Niveau D 
1. Draai de Kiwido’s voor je lichaam en draai er om de beurt  

één boven je hoofd . 
2. Draai de Kiwido’s voor je lichaam en probeer ze om en om  
boven je hoofd en voor je lichaam te laten draaien. 
Materiaal 
- Zelfgemaakte Kiwido Poi 
Opdracht 
1. Draai de Kiwido Poi’s voor je lichaam en draai er om de beurt één boven je 
hoofd. 
2. Draai ze voor je lichaam, wissel continu boven en onder draaien met elkaar af. 

 

Groep 1 & 2 

 

Doel 
Maak een Kiwido Poi met een panty en twee kleine  
balletjes. Probeer de Kiwido Poi’s rond te laten draaien 
zonder dat je deze raakt. 

Niveau A  

1. Draai de Kiwido Poi rond naast je lichaam  
2. Draai de Kiwido Poi rond boven je hoofd  
Materiaal 
- Zelfgemaakte Kiwido Poi (panty en twee ballen, zie filmpje) 
Opdracht 
1. Verkort de panty iets en draai de kiwido naast je lichaam 
waarbij de bal jou niet raakt. 
2. Draai de kiwido boven je hoofd rond zonder dat deze je  
hoofd raakt. . 

Groep 5 & 6 

Doel 
Draai de Kiwido Poi rond voor je lichaam en boven je 
hoofd zonder dat deze je raakt. 
Niveau C 

1. Draai twee Kiwido Poi’s voor je lichaam zonder dat deze 

elkaar raken.  

2. Draai twee Kiwido Poi’s om en om voor je lichaam  
zonder dat deze elkaar raken. 
Materiaal 
- Zelfgemaakte Kiwido Poi 
Opdracht 
1.Draai de Kiwido Poi’s voor je lichaam op borsthoogte zonder dat ze je raken. 
Probeer deze zo horizontaal mogelijk te laten draaien. 
2. Doe hetzelfde als bij opdracht 5, alleen nu moeten ze om en om draaien. 

 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=FNTs8Y
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https://www.youtube.
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