LIONITAS
ATLETIEK
BINGO
Voor de racerunning atleten van AV Lionitas,
gemaakt door Ruben Korte

DOE JE MEE MET
DE ATLETIEK BINGO!?

Doe de opdrachten, maak er filmpjes van
en stuur ze in de appgroep!
Heb je alle 8 opdrachten gedaan en alle
filmpjes opgestuurd, dan heb je BINGO
en krijg je een leuke, sportieve prijs!

Je kunt de opdrachten doen met je racerunner,
rolstoel of caddy. Zonder hulpmiddel mag ook als dat
lukt. De opdrachten een beetje aanpassen mag
natuurlijk!
Je kunt klikken op alle tekst dat ROOD is voor extra
informtie, zoals een uitleg filmpje.
Let op: Sommige opdrachten/spellen moeten buiten
gedaan worden. Hou je wel aan DE VOORSCHRIFTEN
VAN DE RIVM als je naar buiten gaat en denk om het
verkeer.

BINGOOO!
Als je bingo hebt,
mag je één van de volgende prijzen uitkiezen.
Een frisbee, een bidon of een zwembadbal:

Veel succes en plezier!

1

Dobbelsprint
Dobbel en ga
zo snel mogelijk

Kies 6 plaatsen om je heen en geef iedere plaats een nummer
(bijv. een boom, een schommel, een paaltje of een lantaarnpaal).
Dobbel met een dobbelsteen, ga zo snel mogelijk naar de juiste
plaats en ga zo snel mogelijk terug naar de dobbelsteen.
Je kunt dit spel alleen of tegen iemand spelen (doe een wedstrijd
wie bijv. als eerste 6 keer heen en weer is geweest).

2

Mikken

Mik het voorwerp in
een wasmand

Het enige dat je nodig hebt voor
DEZE opdracht is een wasmand
en een wc-rol of een paar sokken.
1, 2, 3 mikken!
Als het lukt kun je een sit-up doen
zoals op het filmpje, maar als dat niet
lukt dan hoeft dat natuurlijk niet.

3

Ballon hooghouden
Doe verschillende
opdrachten
met een ballon

Je kunt HIER klikken om bij de
opdrachten met een ballon te
komen. Lukt het jou om de ballon
hoog te houden met je hand, voet
of zelfs met je hoofd?
Je kunt het schema printen en
invullen, maar dat hoeft niet persé.

4

WC-rollen stapelen
Maak een toren
met wc-rollen

Nu weten we waarom iedereen
wc-rollen ging hamsteren...
Iedereen wil DIT SPEL spelen
natuurlijk!!
Met hoeveel wc-rollen
kun jij een toren maken!?

Als het lukt kun je het doen zoals op het filmpje,
alleen een toren maken is natuurlijk ook goed.

6

Tennisbal werpen
Werp de tennisbal
zo ver mogelijk

Ga naar een grasveld of een
andere plek waar ruimte is en
gooi met een tennisbal, met een
ander soort bal of met een tak.
Gedaan!?
Gooi dan naar elkaar over!

8

5

Rondje lopen

Lekker racerunnen
of lopen

Stippel een leuk rondje uit en ga
lekker racerunnen of lopen! Lukt
het jou om 1, 2 of misschien wel 3
kilometer te lopen? Neem vooral
je vader of moeder mee! ;)
Je kunt HIER eventueel het aantal
(kilo)meters uitrekenen.

7

Parcours

Leg een parcours af

Bedenk een leuk parcours en leg
deze af. Misschien kun je een
parcours maken zoals op de
trainingen? Of misschien kan
jij wel een heel ander
parcours bedenken!?

Trucjes met een bal of WC-rol
Doe en bedenk leuke trucjes
met een bal of WC-rol

Kun jij leuke trucjes met een bal of WC-rol!?
Misschien kun jij DIT wel? Of DIT?
Of DEZE challenge van voetballer Matthijs de Ligt!?
Je mag ook zelf een leuk trucje bedenken!

