Jarvis

Aan de slag
(Lemniscaat)

Pak je helm, laarzen aan. Lunch in de tas,
en klaar! We gaan!
Met graafmachine, hamer, zaag en alles
wat een bouwplaats zo aantrekkelijk
maakt, bouwt de blauwe hond, geholpen
door zijn vogeltje, een prachtig huis. Doe
je mee? Aan de slag!

AAN DE SLAG

Blokken bouwen
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LESSUGGESTIES

Introductie
Leg allerlei spullen die passen bij de bouw, zoals blokken, een helm, veiligheidsbril, gereedschap
en speelgoedvoertuigen van de bouw neer en leg het boek Aan de slag! erbij. Houd met de kinderen
een gesprek over de spullen die ze zien liggen. Wat zijn het en waar gebruik je ze voor? Lees
daarna het boek voor.
Voorbereiding
Schrijf de getallen één tot en met tien op kleine briefjes. Maak samen met de kinderen een
bouwwerk van blokken. Maak dit bouwwerk niet te groot, want je hebt voor de opdrachten die
volgen ook blokken nodig. Vraag de kinderen daarna de ogen te sluiten en verstop de briefjes elk
onder een blok in het bouwwerk.
Tip! Gebruik in plaats van briefjes de Woody’s van Stabilo (potloden waarmee je op gladde
oppervlakken kunt tekenen). Schrijf de getallen op blokken die in het bouwwerk worden verstopt.
Spelverloop
Vertel dat jullie op de bouw zijn. Geef elk kind een bouwhelm en/of veiligheidsbril op. Neem een
hamer. Een speelgoedhamer of hamer uit het spel Hamertje Tik is ook geschikt. Om de beurt mag
een van de spelers met de hamer een blok uit het bouwwerk tikken. Dit blok wordt opzijgelegd.
Verschijnt er een getal? Doe dan de bijbehorende opdracht.
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De opdrachten zijn:

Opdracht 1 – Blokkentoren
Elke speler heeft wat blokken voor zich liggen. Degene die deze opdracht kreeg, zet de timer op één
minuut en telt af: drie, twee, één, start! Iedereen probeert een zo hoog mogelijke toren te bouwen.
Als de minuut voorbij is, kijk je wie de hoogste toren heeft. Hoeveel blokken telt deze?

Opdracht 2 – Blokken schuiven
Leg iets wat past bij de bouw zoals een bouwhelm, veiligheidsbril of stuk gereedschap op een glad
oppervlak: een tafel of de vloer. Ga een stuk bij het voorwerp vandaan zitten. Om de beurt schuif je
een blok richting het voorwerp. Wanneer elke speler dit heeft gedaan, kijk je wiens blok er het
dichtst bij ligt. Deze speler krijgt een punt. Speel het spel nog een keer.
Het is toegestaan om je blok tegen een blok van een andere speler te schuiven, zodat deze verder
van het voorwerp vandaan komt te liggen.

Opdracht 3 – Blind bouwen
Twee spelers gaan met de ruggen tegen elkaar zitten en leggen ieder wat blokken voor zich. De ene
speler bouwt iets en vertelt blok voor blok wat de andere speler moet doen. Als het bouwwerk klaar
is, mogen de spelers zich omdraaien. Zijn de bouwwerken hetzelfde?

Opdracht 4 – Blokkenmuziek
De speler die deze opdracht heeft gevonden, is de spelleider. Hij pakt een blok en tikt hiermee een
ritme op de vloer of tegen een stoel. De andere spelers nemen ook een blok en tikken het ritme na.
Na enige tijd bedenkt de spelleider een ander ritme. Ook dit ritme wordt overgenomen.

Opdracht 5 – Wankelende blokken
Bouw samen een toren. Zet om de beurt een blok neer. Zo worden de blokken gestapeld. Op een
gegeven moment zal de toren gaan wankelen. Degene die aan de beurt is wanneer de toren omvalt,
heeft het spel verloren.

Opdracht 6 – Blokkensprint
Ga naar buiten en verspreid tien blokken door de tuin of over de speelplaats. De speler die deze
opdracht heeft gevonden, begint. Hij rent naar een blok, pakt het en stapelt het op een ander,
willekeurig blok. Dan rent hij naar een derde blok en brengt dit blok naar de toren. Zo rent hij naar
alle blokken en zet ze één voor één op de toren. Terwijl hij van de toren naar een blok rent, kan het
gebeuren dat de toren valt. Dan is de speler af. Lukt het hem om door te gaan tot de tien blokken
zijn gestapeld?
Hierna is de volgende speler aan de beurt. Wie kan de meeste blokken stapelen, zonder dat de toren
omvalt?
Tip! Maak het spel moeilijker door de blokken op een ongelijke ondergrond te stapelen, zoals het
gazon.
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Opdracht 7 – Blokkentekening
De speler die deze opdracht heeft gekregen, maakt een eenvoudig bouwwerk. Hierna maakt hij een
bouwtekening van het bouwwerk. Hij doet dit zo nauwkeurig mogelijk, net als de blauwe hond in
het boek Aan de slag! Als de bouwtekening klaar is, laat hij het gebouw instorten. Hij geeft de
bouwtekening aan een andere speler en deze probeert het gebouw weer te maken. De tekenaar kijkt
of dit juist gebeurt.

Opdracht 8 – Blokkenrij
Ga op een rij staan en verplaats een stapel blokken van de ene kant van de rij naar de andere kant.
De speler die voorop staat, pakt een blok en bedenkt op welke manier dit blok wordt doorgegeven.
Alle spelers geven het blok op deze manier door. Als het blok bij de laatste speler is, legt hij het op
de grond. Nu wordt het volgende blok gepakt. Hiervoor wordt een andere manier van doorgeven
bedacht. Zo worden alle blokken op een andere manier doorgegeven.
Suggesties: met één hand, met twee handen tegelijk, op de binnenkant van twee armen, onder de
benen door, over het hoofd, langs de rechterkant van het lichaam, schuivend over de grond.

Opdracht 9 – Blokkendomino
Gebruik voor deze opdracht blokken die rechthoekig zijn van vorm en dus lijken op dominostenen.
Zet de blokken in een rij achter elkaar. Laat de rij over een zelfgebouwde brug (van blokken) lopen
en onder een tunnel (van blokken) door. Als de rij lang genoeg is, geef je het eerste blok een zetje.
Kijk hoe de dominorij omvalt.
Tip! Maak een filmpje van de vallende dominostenen.

Opdracht 10 – Blokkenverstopspel
Leg tien blokken op een rij. Vraag een van de spelers de ogen te sluiten en verstop een afbeelding
van een insect onder een van de blokken. Waar heeft het insect zich verstopt? De speler die de ogen
sloot tilt de blokken één voor één, in willekeurige volgorde, op. De andere spelers tellen hoeveel
blokken hij optilt. Na hoeveel blokken vindt hij het insect? Lukt het de volgende speler om het
insect sneller te vinden?
Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer
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