
Leuk dat je het Gi-ga-groen loopspel hebt gedownload! 

Dit loopspel is geschikt voor groep 7-8. Voordat je start knip/snijd je de 18
opdrachtkaarten los. Hang de opdrachtkaarten verdeeld over het plein, de
gymzaal, de gang of het (speel)lokaal op. Leerlingen werken bij deze
opdracht in tweetallen. 
Voordat je start dobbelt ieder tweetal met 2 dobbelstenen. Het getal dat je
dobbelt is je startgetal, daar begin je. Zoek dit getal op het plein en maak de
opdracht. Schrijf het juiste antwoord op het antwoordblad, bij het goede getal.
Ren hierna naar het volgende getal, na opdracht 3 komt opdracht 4, etc. Na
opdracht 18 ga je verder met opdracht  1. 

Bij dit spel oefenen leerlingen met:
- verhoudingen: breuken/procenten
- analoge en digitale klokken
- werkwoordspelling
- zinsontleding: persoonsvorm (PV), lijdend voorwerp (LV), meewerkend
voorwerp (MV)
- woordsoorten: werkwoord (WW), bijvoeglijk naamwoord (BNW), zelfstandig
naamwoord (ZNW)

Gi-ga-groen

www.beweegspellen.nl
Meer bewegend leren?

Antwoord: gigagroen, leeskampioen!
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Onze meester leest iedere dag in
het spannende boek.
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De meteoroloog vertelde dat het
vandaag lekker weer            .

word wordt

van de 27 eikels is al van de
boom gevallen. Hoeveel eikels
hangen er nog aan de boom?  
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In het bos vangt de wolf zijn prooi.
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Mijn hamster doet zaadjes in zijn
bolle wangzakken.
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Hoe          een eekhoorn zijn
voorraad beukennootjes in de

winter terug?

vind vindt

70%60%

van de kastanjes ligt op de
grond zonder holster.

Hoeveel procent is dat?  
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De gorilla eet een verse banaan.
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Gisteren            ik in de bosjes in mijn
tuin een gewonde egel.

vond vind

van de 81 bladeren aan de
bomen is al verkleurd. Hoeveel

bladeren zijn er verkleurd?   
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De boswachter geeft de eekhoorns
verse beukennootjes.

De vogels maken nesten in de hoge
bomen.
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De boswachter             morgen een
rondje door het bos op zoek naar

gewonde dieren.

reed rijdt

120125

80% van de beukennootjes is al
verzameld door eekhoorns. Er waren 600

beukennootjes in het bos gevallen.
Hoeveel beukennootjes liggen er nog in

het bos?
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Weet jij waarom het zo veel regent in
de herfst?
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