
Voorbereiding
Teken op het schoolplein:
• een middenlijn die het plein in twee delen verdeelt;
• een dikke groene lijn aan de ene kant van het plein en 

een dikke rode lijn aan de andere kant.

Zo speel je het
• Lees een stelling voor (zie de stellingen op het  

volgende blad).
• Tel af: 3, 2, 1 ... GO! 
• De leerlingen rennen naar de goede lijn (‘waar’ of  

‘niet waar’).
• Bespreek het goede antwoord.

Noteer welke opdrachten veel leerlingen fout hadden. 
Herhaal die opdrachten als jullie terug zijn in de klas 
en bespreek het goede antwoord. 

Voor groep 4 kun je ook de stellingen van groep 3 
gebruiken. Zo herhalen de leerlingen de lesstof uit  
groep 3. 

Stilzitten is soms zo moeilijk ... Gelukkig kun je ook bewegen én tegelijkertijd iets leren! 
Met deze run herhalen de leerlingen de thema’s 1 t/m 6 én kunnen ze hun energie kwijt.

Op de hoogte blijven van nieuws, inspiratie, 
lesideeën en leuke tips over de zaakvakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!  

www.zwijsen.nl/nieuwsbrieven/
de-zaken-van-zwijsen

De zaken-run

middenlijnlijn voor  
‘waar’

lijn voor  
‘niet waar’

  

groep 3 en 4
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GROEP 3 GROEP 4

Een slang heeft schubben. (waar) Een zebra en een giraf kunnen samenleven. (waar)

Een kat is een dagdier.  
(niet waar)

Een haas valt in de natuur op door zijn kleur.  
(niet waar)

Een cavia is een vleeseter.  
(niet waar)

De omgeving waarin een dier leeft, is zijn leefomgeving. 
(waar)

Dieren met een vacht leggen eieren. (niet waar) Een zebra is een prooi van een leeuw. (waar)

Het weer meet je met een thermometer.  
(waar)

Bij een hardloopwedstrijd meet je de tijd met een 
stopwatch. (waar)

Na de winter komt de herfst. (niet waar) Na september komt november. (niet waar)

Griep is besmettelijk. (waar) Ons lichaam heeft vier zintuigen. (niet waar)

Een salade is een voorbeeld van een vette hap.  
(niet waar)

Alle botten bij elkaar noem je het geraamte.  
(waar)

Als je gezond eet, word je minder snel ziek.  
(waar)

Als je springt, gaat je hart langzamer kloppen.  
(niet waar)

Een plek waar wegen bij elkaar komen, heet een 
kruispunt. (waar)

De gekleurde blokjes met uitleg op een plattegrond 
noem je de legenda. (waar)

Een vliegtuig is een voorbeeld van openbaar vervoer. 
(niet waar)

Bij een kompas wijst de pijl altijd naar het zuiden.  
(niet waar)

De plek waar een bus of tram stopt, heet een halte. 
(waar)

Het oosten is links en het westen is rechts.  
(niet waar)

Een scheidsrechter zorgt ervoor dat de spelers zich aan 
de regels houden. (waar)

Als iemand in nood is, moet je 112 bellen.  
(waar)

Een conducteur let erop dat iedereen in de bus zich aan 
de regels houdt. (niet waar)

Een wet is een regel waaraan iedereen zich moet 
houden. (waar)

De tijd van nu heet het verleden.  
(niet waar)

De dochter van de zus van je moeder is je tante.  
(niet waar)


