Jan-Ken-Pon
Steen-papier-schaar in estafette vorm: simpel en leuk!
Ken je het spel steen-papier-schaar? In Japan kennen ze dat ook, maar daar
spelen ze het nét even iets anders!
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep

: 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte

: Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10
kinderen

Wat heb je nodig?
afzetlint, stoepkrijt of pionnen
optioneel: obstakels zoals speeltoestellen of tafels om onderdoor te kruipen

Voorbereiding
Zet met afzetlint, stoepkrijt of pionnen een zo groot mogelijk vierkant uit.

Bekijk eventueel deze video ter introductie
https://youtu.be/I21KcjhoFG4

Hoe speel je dit spel?
Verdeel de groep in twee teams. Het ene team moet rechts op de hoek beginnen, het andere team moet
links op de hoek beginnen. Ze moeten hierbij wel aan dezelfde zijde staan.
Nu mag er van elk team een speler beginnen te lopen. Ze lopen nu naar voren toe en slaan dan vervolgens
bij de hoek af, naar elkaar toe. Als ze elkaar tegenkomen moeten ze door middel van steen-papier-schaar
kijken wie er door mag lopen. Dit is de Nederlandse variant van Jan-Ken-Pon. De kinderen zeggen dus ook
in plaats van steen-papier-schaar: 'jan-ken-pon' terwijl ze hun handen op de rug hebben.
De winnaar mag verder lopen, de verliezer moet blijven staan. Zo gauw beslist is wie er verder mag loopt de
volgende van het verliezende team naar voren en de hoek om. Als die de winnaar tegenkomt spelen zij
weer steen-papier-schaar.
Zo gaat het spel door, welk team is als eerst helemaal bij het beginpunt van de tegenstander aangekomen?

Het spel steen-papier-schaar
De kinderen houden hun handen op de rug en zeggen 'Jan-ken-pon' en laten vervolgens tegelijk een vuist,
vlakke hand, of twee vingers zien.
De vuist is een steen, de vlakke hand is papier en de twee vingers zijn een schaar. De spelers kunnen elkaar
als volgt verslaan: de steen verslaat de schaar, het papier verslaat de steen en de schaar verslaat het
papier.
Degene die de ander 'verslaat' is de winnaar van het potje.
Als beide spelers hetzelfde laten zien als de tegenstander spelen ze het nog eens.
Wil je zeker weten dat je het spelletje wint? Kijk dan de tips op het ﬁlmpje!

Video met tips voor steen-papier-schaar
https://youtu.be/CgnBxdz3AzY

Tips
Je hoeft dit spel natuurlijk niet te spelen met een vierkant, maar je kunt ook met bijvoorbeeld
stoepkrijt een ander speelveld maken. Waarbij je bochten en al kunt maken, zo wordt het net even
wat spannender wie er eerder bij de tegenstander is.
Wil je het spel nog verder uitbreiden? Maak dan een compleet parcours met obstakels wat telkens
doorlopen moet worden voordat men elkaar tegenkomt, extra spanning gegarandeerd!

