
 

Sportieve berenjacht 6-12 jarigen 

De razendpopulaire berenjacht gaat verder. Voor elke beer die jij kan vinden bedachten wij een 

sportieve beweging. Elke beweging voer je ter plaatse uit. Zo maken we de leuke berenjacht nog 

actiever en speelser! 

Om te weten hoe vaak je de opdracht moet uitvoeren, tel je de cijfers van het huisnummer op. Zo zal 

je bijvoorbeeld bij huisnummer 133, de oefening 7 keer moeten uitvoeren, want 1+3+3=7. Wil je het 

nog iets uitdagender en moeilijker maken, vermenigvuldig de laatste 2 cijfers. Zo zal je de oefening 

bij huisnummer 45, 20 keer moeten uitvoeren want 4x5=20. 

LET OP! Hou wel voldoende rekening met anderen die ook op stap zijn. Hou 1,5m afstand, ga 
enkel wandelen in je eigen buurt en maak voor de rest veel plezier! 

 

De opdrachten: 

Witte teddybeer: spring op één been, herhaal langs beide kanten 

 

Bruine of oranje beer: boks afwisselend links en rechts in de lucht.  

 

Fel gekleurde beer: sprint ter plaatse, hier staat het aantal voor het aantal seconden dat je dit moet 

volhouden. 

 

Beer met kleren aan: spring met beide benen in de lucht en zwaai je handen naar boven. 

Knuffelhond of een echte hond: breng zo snel mogelijk afwisselend je linker- en 

rechterknie omhoog. 

Knuffelkonijn of een echt konijn: ga hurken en tik de grond en spring dan met 

beide armen in de lucht 

Knuffelkat of een echte kat: breng je hielen afwisselend links en rechts, tegen 

je zitvlak 

Muis: Adem even diep in en uit en luister naar wat je allemaal kan horen in jouw omgeving. Zo laad 

je jou weer helemaal op voor de verdere berenjacht! 

Knuffel die je kent van op tv (Bumba, Samson, Mega Mindy,...) Balanceer tot aan de volgende 

brievenbus en terug op de voegen van het voetpad. 

Ander dier: beeld een sport uit en ga zo verder tot een volgende knuffel, doe dit al voetballend, al 

baskettend, terwijl je hockey speelt, of beeld nog een andere sport uit.  


