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Voel de getallen 

 

Bouwstenen  : Teambuilding & Empowerment; Bewegen & Ervaren 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan gebruik maken van non-verbale communicatie. 

 

Materialen 

Schoolbord en krijt of flipchart en pennen 

 

Instructies 

 Verdeel de groep in twee teams.  

 Laat de deelnemers in de rij staan achter de startlijn. 

 Geef de laatste deelnemer van elk team een getal. 

 Hij/zij moet het aan de deelnemer voor hem/haar doorgeven zonder te 

spreken, bijvoorbeeld door het getal op de achterkant van de persoon te 
vormen. 

 De deelnemers geven zo het getal door, tot de eerste deelnemer in de rij. 

 Hij/Zij loopt naar het schoolbord om het getal op te schrijven. Hij/Zij zegt 
het getal ook hardop. 

 Het eerste team dat het juiste getal schrijft en zegt, krijgt een punt. 

 Zorg ervoor dat elke deelnemer kan rennen. 

 Geef de teams de tijd om te bespreken hoe ze de informatie zullen 
doorgeven zonder te spreken. 

 

Variant 

 Voor grote groepen kun je met meer dan twee teams spelen. 

 Laat de deelnemers korte woorden in plaats van getallen doorgeven. 
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Taalvaardigheden 

 Spreken 

Kennis 

 Woordenschat 

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Plezier 
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