Quiz en spelletjes
Spelletjes
”Herder laat je schaapjes gaan.”
Trek twee lijnen tegenover elkaar op de grond met ongeveer tien meter tussenruimte. Eén kind is de
herder, een ander is de boze wolf. De overige kinderen zijn de schapen. Zij gaan achter één van de
lijnen staan. Hun herder staat ervoor. De boze wolf staat tussen de twee lijnen.
De schapen roepen: “Herder, laat je schaapjes gaan!”
De herder antwoordt: “Ik durf niet.”
Schapen: “Waarom niet?”
Herder: “Voor de boze wolf niet!”
Schapen: “De boze wolf is gevangen
tussen twee ijzeren tangen,
hij ziet geen zon, hij ziet geen maan.
Herder, laat je schaapjes gaan!”
De herder laat nu zijn schapen gaan. De boze wolf maakt jacht op de schapen, die naar de overkant
rennen. Hij probeert er zoveel mogelijk te tikken. Die schapen neemt hij mee naar zijn hol. De
schapen die de overkant gehaald hebben, moeten terug. Nu begint het spel opnieuw.

”Wolf, herder en schapen.”
Vorm een rij van de kinderen. De kinderen houden elkaars schouders vast. De voorste is de herder,
hij zorgt dat zijn schaapjes bij elkaar blijven en veilig zijn. Eén kind is de wolf en probeert het laatste
schaapje van de rij te vangen. Als dat is gelukt, wordt de wolf herder van die rij en het schaap wordt
de wolf.

Quiz
Na het bezoekje aan de kudde kan de leerkracht met de klas n.a.v. de vragen die gesteld zijn aan de
herder een afsluitende quiz spelen. Stel in de quiz gesloten vragen waarop enkel ja/nee of
waar/nietwaar geantwoord kan worden. Tijdens de quiz geven de leerlingen antwoord door aan de
kant van het lokaal te staan die overeenkomst met het antwoord.
Tip
Ruimte tekort? Laat de leerlingen zitten/staan bij het beantwoorden van de vragen.

Schapenspreekwoorden:
Veel geschreeuw maar weinig wol  Veel drukte maken maar weinig presteren. Schapen kunnen
ook veel lawaai maken bij het scheren en dan hoeft er nog niet eens veel wol van af te komen.
Er gaan veel makke schapen in een hok  Er kunnen veel mensen in een kleine ruimte samenzijn,
als ze zich rustig houden.
Als er één schaap over de dam is volgen er meer  Eentje moet de eerste zijn, dan durven de
anderen te volgen.
Het zwarte schaap van de familie  Iemand krijgt steeds overal de schuld van.
Door de wol geverfd  Erg ervaren zijn. De wol was geverfd voor het weven, dus de verf was er
heel goed ingetrokken.

