‘Vos word wakker…!!’
Dit verhaal kan gebruikt worden bij het aanbieden van ‘Vos word wakker’.
Zet de kinderen in de kring bij de slaapplaats van Vos en begin met het verhaal voor
te lezen of te vertellen.
Eerst kan het hele verhaal gelezen worden en daarna in stukjes. Als het verhaal in
stukjes wordt gelezen, kunnen de rollen verdeeld worden.
Na twee keer wordt er doorgeschoven. Het kind op het eerste tegeltje wordt Vos en
alle kinderen schuiven een tegeltje op. Steeds mag het eerste kind Vos wakker maken
en de andere kinderen lopen mee. Als Vos wakker gemaakt wordt, trekt het kind snel
het kleed weg.
Na twee keer doorschuiven.
Als introductie hoeft het verhaal maar één keer verteld te worden. Daarna hoeven
alleen nog de karakters van Vos (die ligt te slapen), Eekhoorn (die Grote Beer wakker
maakt) en de rest van de dieren.
Op een mooie zomermiddag was Vos zo moe dat hij besloot een middagdutje te
gaan doen. Hij zocht een mooi zonnig plekje op aan de rand van de grote open
plek in het bos en ging lekker warm onder een dekentje liggen. Binnen de kortste keren lag hij heerlijk te slapen.
Wijs een kind aan dat als eerste ‘Vos word wakker!’ mag spelen. Dit kind mag
op de heuvel gaan slapen.
Leg een kleed over het kind heen en ga verder met het verhaal.
Ondertussen zaten Eekhoorn, Mier, Egel en Konijn aan de rand van de open
plek in het bos naar de overdrijvende wolken te kijken. ‘Ik verveel me’, zei Mier
zuchtend. ‘Ik zou wel iets spannends willen doen.’ ‘Wat is spannend?’, vroeg Eekhoorn? Mier moest daar even over nadenken. ‘Spannend is iets wat je eigenlijk
niet zo goed durft’, zei Mier. ‘Zullen we dan iets doen wat we eigenlijk niet zo
durven?’, vroeg Eekhoorn. Alle dieren knikten en dachten na over iets dat spannend is. In de verte hoorden ze Vos zachtjes snurken…
Konijn schoot ineens overeind… ‘Zoiets als Vos wakker maken en dan heel hard
wegrennen?’, vroeg hij. ‘Ja’, zei Mier, ‘dat is spannend.’ Mier, Eekhoorn, Egel en Konijn keken elkaar hoopvol aan. ‘Eekhoorn’, zei Mier, ‘durf jij Vos wakker te maken
en dan heel hard weg te rennen naar je huisje?’
De kinderen gaan op de tapijttegels staan en vraag welk kind Konijn wil zijn
die als eerste roept: ‘Vos word wakker!’….
Ga zelf bij het kleed staan.
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1 Inleiding
De dieren stonden in hun huisjes en slopen heel voorzichtig naar Vos. Hoe dichterbij ze kwamen, hoe harder ze Vos hoorden snurken. ‘Ik vind het heel spanHet beweegpakket
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Activiteitenmap
De activiteitenmap bestaat uit twintig beweegactiviteiten die uitgewerkt zijn op
beweegkaarten en ingedeeld zijn in vijf thema’s met elk vier beweegactiviteiten. De beweegactiviteiten uit de eerste thema’s zijn gericht op spelen en beleven, terwijl de latere thema’s meer gericht zijn op spel en sport. De activiteiten
worden in de eerdere thema’s impliciet aangeboden vanuit de kringopstelling,
verhalen en expressie, terwijl in de latere thema’s de activiteiten expliciet worden aangeboden vanuit spel en sport.
Aan de hand van de beweegkaarten in de map kunnen de activiteiten snel en
eenvoudig worden opgestart en gespeeld. De beweegkaarten bevatten, naast
een omschrijving van de opdracht en regels per activiteit, ook tips die begeleiders kunnen helpen de kinderen tot bewegen te stimuleren en het op gang
houden (reguleren) van de activiteiten. Elke kaart bevat een omschrijving van
de startsituatie voor de jongere kinderen (4-8 jaar) en een korte omschrijving
van de vervolgactiviteit voor oudere kinderen (9-12 jaar). Het sterrensysteem
geeft de moeilijkheidsgraad per activiteit weer met betrekking tot organisatie
en opdracht. De activiteitenmap kan in de toekomst worden aangevuld met
nieuwe activiteiten per thema.
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