
 

Sportieve berenjacht voor kleuters 

De razendpopulaire berenjacht gaat verder. Ondertussen weet je misschien al bijna alle beren uit 

jouw buurt zitten, maar vandaag voegen we aan elke beer een opdracht toe. Zo maken we deze toffe 

activiteit nog wat actiever en speelser. 

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: 

Zie je een witte teddybeer: ga ijsberend verder tot de volgende beer, zet telkens drie stappen 

vooruit en twee achteruit. 

Een bruine of oranje beer gezien? Spring 5  keer op 1 been, daarna 5 keer op het andere been 

Als je een fel gekleurde beer kan vinden spring dan 10 keer met beide voeten zo hoog als je kan in de 

lucht. 

Zie je een beer met kleren aan? Ga dan balancerend verder op de voegen van het 

voetpad tot de volgende beer. 

Kom je een knuffelhond of een echte hond tegen, neem dan je enkels vast en stap zo 

gehurkt verder tot aan de volgende beer. 

In het bos of achter het raam, wanneer je een konijn ziet, als knuffel of in het echt, huppel 

dan verder op berenjacht. 

Een kat gezien, neem je denkbeeldige basketbal erbij en dribbel verder tot het volgende 

knuffeldiertje. 

Als je een muisje ziet, wees dan even heel erg stil, wat kunnen we allemaal horen? Wat is 

het zachtste geluid dat je nu kan horen? Hoor je de vogels, of hoor je misschien wel een 

muisje?  

Zie je een knuffel die je kent van op tv (Bumba, Samson, Mega Mindy,...) draai dan zo snel mogelijk 3 

rondjes om je as met armen gespreid! 

Een ander dier? Doe dit dier na met geluid en passende armbewegingen terwijl je verder stapt naar 

een volgende knuffel. 

TIP: zijn de knuffels te ver van elkaar, of zijn er meerdere knuffels te vinden, doe de oefening tot de 

volgende brievenbus en terug! 


