
rotterdamlekkerfit.nl

Werkboek Lekker Fit! 
Teamtraining





3Werkboek Lekker FiT! 

TeamTraining  

gefeliciteerd! Jullie locatie heeft er voor gekozen om een Lekker Fit! locatie 
te gaan worden. Dit betekent dat jullie als team er nog meer aan gaan 
bijdragen om de kinderen gezonde voedings- en bewegingsgewoontes aan 
te leren. De gemeente rotterdam is in 2005 gestart met het Lekker Fit! 
programma voor de kinderen van de basisscholen. Sinds 2012 doen ook 
een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen mee.

Rotterdam Lekker Fit!  Een actieve aanpak voor 
een fitte Rotterdamse jeugd

“Rotterdam investeert in sport en in de jeugd. Met het programma Rotterdam Lekker Fit! 
zorgen we voor een actieve leefstijl van kinderen en zetten we de aanval in op overgewicht. 
Lekker Fit! richt zich op kinderen van nul tot veertien jaar én hun ouders. 
In de kinderopvang, op basisscholen en in het voortgezet onderwijs helpen leerkrachten, 
sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen meer te bewegen 
en gezonder te eten. Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die meedoen aan het 
programma, krijgen bijvoorbeeld minimaal drie keer per week gymles van een vakdocent.”

Op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt het aantal intensieve beweegmomen-
ten uitgebreid en ligt de focus op het aanleren van een gezond eetpatroon.

“We werken samen met partners, van stedelijk- tot wijkniveau, om ons programma te blijven 
verbeteren. En onze inzet heeft resultaat! Het aantal kinderen met overgewicht stijgt minder 
snel dan eerder uit onderzoek bleek en kinderen bewegen meer. Kinderen die gezond eten 
en bewegen, voelen zich fitter, presteren beter op school en ontwikkelen hun talenten. Een 
fitte jeugd vinden we in Rotterdam dus belangrijk!” 
Wethouder Laan - Sport en recreatie, kunst en Cultuur, 2012.

Rotterdam Lekker Fit! 0 tot 4 jarigen
overgewicht ontstaat op steeds jongere leeftijd en overgewicht bij peuters is een goede voorspel-
ler van overgewicht op latere leeftijd. in totaal heeft 10% van de peuters, van 2 jaar, in rotterdam 
overgewicht of obesitas. in sommige wijken is dit meer dan 20%. belangrijkste oorzaken hiervan 
zijn dat de peuters te weinig bewegen en te veel en/of ongezond eten. Peuters met overgewicht 
voelen zich sneller moe en kunnen zich soms moeilijker concentreren.

Lekker Fit! kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Door op een leuke manier met voeding en beweging bezig te zijn, ook op het kinderdagver-
blijf of peuterspeelzaal, wordt gezond eten en bewegen voor de peuters normaal. Het is de 
bedoeling dat het veranderde gedrag op het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, maar ook het 
gedrag van de ouders, een positieve invloed heeft op de gezondheid van de peuters. Wat 
van jou wordt  gevraagd, is om de aanpak te ondersteunen, dit vol enthousiasme aan de 
peuters over te brengen en de ouders te informeren over het belang van gezond eten en 
voldoende bewegen. Zo heeft ook dit kinderdagverblijf/peuterspeelzaal een belangrijke rol 
tegen overgewicht bij peuters.
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Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemeen 
1.1 Lekker Fit! lijst
bij aanvang van de deelname van de locatie aan Lekker Fit! wordt online een vragenlijst 
ingevuld door de locatiemanager/teamleider of locatiemedewerker. aan de hand van deze 
Lekker Fit! lijst wordt duidelijk hoe de locatie omgaat met beweging en voeding en waar nog 
aandachtpunten liggen om aan te pakken.
na verwerking  krijgt de locatiemanager/teamleider/locatiemedewerker op basis van deze 
lijst een advies per onderdeel van de afgenomen lijst.

2. Bewegen
2.1 Beweegtraining voor pedagogisch medewerkers 
Het is een training die pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven/peuterspeelzalen 
groep 0 handvatten biedt om het aantal beweegmomenten gedurende de dag uit te breiden 

- Team in beweging: Twee bijeenkomsten op teamniveau. 

- De beweegcoach: Tweedaagse training voor interne coaches. 

- Coaching on the job: twee coachingsmomenten per groep. 

Team in beweging 
Twee bijeenkomsten vinden plaats op teamniveau. 
De eerste bijeenkomst is een kick-off. Jullie gaan kijken naar het aantal beweegmomenten 
op een dag en bedenken samen hoe deze uitgebreid kunnen worden. en krijg je leuke 
beweegideeën om met de kinderen te doen. De activiteiten worden ingepland in het dag-
ritme. Hierna vindt de training on the job plaats (zie verder) waarin het geleerde in de 
praktijk begeleid wordt.

in de tweede team bijeenkomst wordt besproken hoe je zelf de beweegactiviteiten zowel 
binnen als buiten met de kinderen leuker en uitdagender kan maken voor de kinderen en 
ook afspraken gemaakt hoe jullie de beweegactiviteiten dagelijks terug laten komen.

De beweegcoach 
naast de twee teambijeenkomsten vindt er een tweedaagse training plaats voor beweegcoa-
ches. Van elke organisatie wordt minimaal één beweegcoach opgeleid. Tijdens deze 
tweedaagse training krijgt de beweegcoach theoretische verdieping op het gebied van 
beweging en de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast leert de coach hoe deze de 
kennis kan overbrengen op de rest van het team en het team hierin kan begeleiden. Zo is er 
altijd iemand die kan helpen met het bedenken en uitvoeren van nieuwe beweegactiviteiten 
en zorg kan dragen dat er ook aandacht voor blijft binnen jullie organisatie.
 
Coaching on the job 
elke groep krijgt op twee momenten in het traject een coachingsbezoek. Deze bezoeken 
worden uitgevoerd door de beweegcoach en een trainer. Zo kunnen ze jullie ook in de 
praktijk helpen.

2.2 Lekker Fit activiteiten en het VVE programma
er is een aantal bewegingsactiviteiten ontwikkeld. activiteiten die passen bij de meest 
voorkomende thema’s en makkelijk uit te voeren zijn in de dagelijkse praktijk van de peuter-
speelzaal/ groep 0. De meeste peuterspeelzaal/ groep 0 werken met een VVe programma, 
vandaar dat we naast bewegingsdoelen ook hebben gekozen voor talige doelen. 

2.3 Een beweegbak
bij het programma hoort ook een beweegbak, een bak met materialen voor activiteiten met 
de kinderen voor op de locatie. De materialen in de bak sluiten aan bij de training.

3 Voeding
3.1 Smakelijke Moestuin
De Smakelijke moestuin is een bak met aarde, verdeeld in acht of zestien vierkante vakken 
(van 30 bij 30 cm). De pm-ers planten met alle peuters in ieder vak een andere groente. 
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in kleine groepjes worden de zaadjes verzorgt en leren zij zo, op aangepast niveau, hoe het 
groenten worden. Hiervoor ontvang je een uitgebreide handleiding en lesmateriaal in tekst 
en beeld. Je hoeft dus geen groene vingers of diepgaande kennis van de natuur te hebben 
voor de Smakelijke moestuin. De groenten wordt samen gegeten, zodat de peuters zien, 
ruiken en proeven hoe lekker groente is. 
op het moment dat de smaak van de peuters zich ontwikkelt, is het erg belangrijk dat zij juist 
dan regelmatig gezonde groenten eten. Door de groenten op een leuke en spannende 
manier te eten, wordt gezond eten voor de peuters normaal. 

Voor de ouders is er de workshop gezonde voeding van nutricia en de Workshop smakelijke 
eters, die hierbij aansluit. in de workshop Smakelijke eters, van ongeveer twee uur, kunnen 
ouders aan de hand van een aantal proeven, ervaren hoe zij zelf proeven, reageren op 
smaak en waarom. Door ouders bewust te maken van wat er allemaal bij smaak komt kijken, 
gaan zij begrijpen hoe de smaak van hun kind zich ontwikkelt en welke rol zij daarin kunnen 
spelen. 
Daarnaast is er een groentetoolbox ontwikkeld om ouders te helpen hun kind vaker groente 
te laten eten.

3.2 Spelen van een voedingsspel met een diëtist. 
Pedagogisch medewerkers worden hierdoor meer bewust wat gezonde voeding is voor 
kinderen tot 4 jaar. op deze manier kunnen de medewerkers goed onderbouwd de informa-
tie doorgeven aan de ouders. Voor kinderdagverblijven moet dit ook leiden tot verbetering 
van de kwaliteit van maaltijden en dat er gekozen wordt voor verantwoorde tussendoortjes. 
kinderdagverblijven spelen het belegspel en peuterspeelzalen het WatZiterinmijnbuik-Spel.

Optioneel zijn:

3.3 Lekker Fit! Trakteren
De Lekker Fit! traktatiematerialen ondersteunen medewerkers van peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven om ouders van kinderen gezonde keuzes te laten maken in traktaties. er 
zijn traktatierichtlijnen met een stappenplan voor invoering, voorbeeldkaarten van Lekker Fit! 
traktaties. ook is er een verjaardagskaart die uitgedeeld kan worden aan ouders met 
informatie over verantwoord trakteren. De slogan is: 1 is genoeg en klein is oké

3.4 Lekker Fruit!
De meeste kinderdagverblijven en peuterspeelzalen geven de kinderen in de ochtend al fruit 
als tussendoortje. Doen jullie al mee? Fruit als tussendoortje in de ochtend stimuleert een 
goed dagritme voor de kinderen. We kunnen tips en advies geven hierover.

3.5 Water
Water is de meest gezonde dorstlesser voor kinderen, zeker na het bewegen! Lekker Fit! 
stimuleert het drinken van water al actief bij basisschoolleerlingen door de watercampagne. 
ook voor de kleintjes is het drinken van water belangrijk. Wij kunnen informatie en tips 
geven over water drinken.

3.6 Voor het kinderdagverblijf is er aandacht voor afgekolfde melk
Locaties kunnen een advies van een lactatiekundige over krijgen over afgekolfde melk 
(bewaren, opwarmen en geven aan de baby’s) en er is een folder over borstvoeding en het 
kinderdagverblijf, die jullie aan ouders mee kunnen geven bij de intake.

4. Ouders
in het Lekker Fit! programma hebben we de ouders natuurlijk nodig. Samen sta je tenslotte 
sterk als het gaat om de kinderen een gezondere leefstijl aan te leren. Het is dan ook van 
belang om de Lekker Fit! informatie naar de ouders over te brengen. Vertel ook regelmatig 
wat het kind voor Lekker Fit! activiteiten heeft gedaan of welke groente hij gegeten heeft. 

er zijn ook materialen beschikbaar om ouders erbij te betrekken:
•	 Traktatierichtlijnen	zoals	hierboven	besproken	
•	 Kleurplaten	en	diploma’s	voor	de	kinderen	behorend	bij	de	Smakelijke	Moestuin
•	 Workshop	Smakelijke	Eters	
•	 Workshop	Gezonde	voeding	van	Nutricia
•	 Belegspel	of	wat	zit	er	in	mijn	buik	spel	(via	een	diëtist)



6Werkboek Lekker FiT! 

TeamTraining  

•	 Borstvoedingsfolder	
•	 Voedingslijstje	van	het	CJG	(bedoelt	voor	kinderen	vanaf	6	maanden)
•	 Groente	toolbox		(wordt	nog	ontwikkeld)

en er wordt nog meer ontwikkeld om ouders bij het programma te betrekken 

als jullie het hele programma goed hebben doorlopen, de materialen gebruiken en jullie de 
beweegactiviteiten in jullie dagritme hebben opgenomen dan wordt jullie locatie een Lekker 
Fit!	locatie.	Dit	betekent	dat	jullie	dan	ook	officieel	een	Lekker	Fit!	bordje	op	de	gevel	krijgen.
Je	kunt	veel	informatie	vinden	op	www.rotterdamlekkerfit.nl.	Er	is	een	speciale	button	voor	
de kinderopvang.

Team rotterdam Lekker Fit!

En nu aan de slag!.....
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Opdracht 1
ga in tweetallen discussiëren over de volgende stellingen:

1. Wat een onzin dat Lekker Fit! programma; de kinderen bewegen bij ons  
op de locatie al genoeg.

2. als je als pedagogisch medewerker mee doet met de beweegactiviteiten  
zal je de kinderen meer stimuleren tot bewegen.

3. Taalontwikkeling kan je met bewegen extra stimuleren.
4. bewegings- en voedingsgewoontes is echt een taak van de ouders,  

dat hoort niet bij ons.

Opdracht 2
Schrijf hieronder het dagprogramma van jouw groep op:

Hoeveel tijd besteed je aan beweegactiviteiten met de kinderen? 
Wat is jouw rol tijdens deze beweegactiviteiten? 
Worden de kinderen moe van de beweegactiviteiten?

Jullie doen mee aan het Lekker Fit! programma en dan is het de bedoeling dat je de 
kinderen op een hele dag 30 minuten intensieve beweegactiviteiten aanbiedt. 

Dat wil zeggen; de hartslag van de kinderen moet echt omhoog gaan. Je kunt de tijd 
ook anders verdelen als het maar 30 minuten is. Voor een peuterspeelzaal is het dan 
15 minuten per dagdeel. 

Opdracht 3.
op welke momenten zouden deze intensieve beweegactiviteiten het beste in jullie 
programma passen? bespreek dit met je team en schrijf dit op:

1.

2.

3.



8Werkboek Lekker FiT! 

TeamTraining  

Opdracht 4
Welke ontwikkelingsgebieden van het kind stimuleer je door Lekker Fit! beweegactiviteiten 
dagelijks in je programma aan te bieden? Schrijf deze ontwikkelingsgebieden op:

in bijlage 1. vind je de motorische ontwikkelingslijn van kiJk!. maak gebruik van deze lijn als 
je de kinderen observeert. kun je de kinderen bieden waar zij aan toe zijn?

in het Lekker Fit! programma zorg je ervoor dat de helft van de overgangsmomenten 
verrijkt wordt met een beweegmoment van ongeveer 3 minuten.  

Opdracht 5.
Tel hoeveel overgangsmomenten er zijn op je groep gedurende een dag of dagdeel bij 
peuterspeelzaal. bijv. uit bed en dan aan tafel. Van tafel naar buiten. Schrijf ze hieronder op:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wat valt je op tijdens deze overgangsmomenten? Hoe lang duren ze? Zitten de kinderen stil 
of zijn ze in beweging? Hoe is de sfeer? ben je veel aan het corrigeren?
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Opdracht 6.
bespreek met je collegae van je groep tijdens welke overgangsmomenten  je welke 
beweegactiviteiten kunt doen.
Schrijf er in ieder geval 5 op. ga ze de komende tijd uitproberen! op de volgende 
teamtraining horen we graag jullie successen!

1.  Wanneer?
 

 activiteit:

2.  Wanneer?
 

 activiteit:

3.  Wanneer?
 

 activiteit:

4.  Wanneer?
 

 activiteit:

5.  Wanneer?
 
 

 activiteit:

Nieuwsbrief
blijf op de hoogte van het Lekker Fit! project en schrijf je in op de nieuwsbrief 0-4 jaar: 
http://www.rotterdamlekkerfit.nl/rotterdam-lekker-fit-contact
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Opdracht 7.
Schrijf zes leuke buitenactiviteiten op waarbij de hartslag van de kinderen omhoog gaat. 
Twee activiteiten zonder materiaal, 
Twee activiteiten met materiaal uit de beweegbak  
Twee activiteiten met natuurlijk materiaal.
Welke beweeg- en thema woorden passen hier goed bij?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zorg dat je deze activiteiten uit gevoerd hebt voor de volgende teamtraining.  
Wat viel je op aan de kinderen?

Lekker Fit! is elke dag naar buiten en anders het bewegen te compenseren door extra 
te bewegen in bijv. een gymzaal, de hal of in de gang. 
op een kinderdagverblijf doe je tijdens het buitenspelen samen met alle kinderen  
minimaal 10 minuten Lekker Fit! beweegactiviteiten.
op een peuterspeelzaal doe je buiten samen met alle kinderen minimaal 5 minuten 
Lekker Fit! beweegactiviteiten per dagdeel. 

Lekker Fit! naar buiten met de kinderen!
Sommige organisaties gaan in de winter heel weinig naar buiten. een veel gehoord 
argument is dat de kinderen ziek worden als het koud is. gelukkig is het tegengestelde waar. 
Het is juist gezond voor de weerstand om iedere dag een frisse neus te halen. De kinderen 
eten en slapen ook beter als ze buiten zijn geweest en je kunt de ruimte binnen even lekker 
luchten. Zorg er wel voor dat bij koud weer de kinderen en jezelf goed in beweging blijven.

een ander argument is dat aan- en uitkleden van de jassen en schoenen veel tijd kost. 
beschouw het aan- en uitkleden ook als beweegonderdeel. De kinderen oefenen goed hun 
motoriek en hun zelfstandigheid. Hoe vaker ze het doen, hoe makkelijker het ze afgaat en 
hoe sneller het gaat.

Hopelijk staat in jullie beleidsplan dat jullie iedere dag naar buiten gaan. alle kinderen 
moeten naar buiten, dus ook de baby’s die nog niet kunnen lopen of kruipen. als buitenspe-
len een routine wordt krijgt iedereen er plezier in om buiten te zijn en te spelen. De kinderen 
kunnen natuurlijk wel vies worden van buitenspelen, dat hoort erbij. Tijdens het buitenspelen 
wordt er aanspraak gemaakt op een ander deel van de ontwikkeling van het kind. 
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Het begint al bij de baby’s alleen al door de wind te voelen op hun huid, of de wolken, de 
vogels en de lucht te zien of de bladeren aan een boom. als je iedere dag naar buiten gaat 
kleden de ouders hun kinderen er ook op. er zullen dan geen kinderen meer in de groep zijn 
die geen jas bij zich hebben, of sterker nog; geen schoenen! ook kun je de ouders zelf 
stimuleren om meer met hun kind naar buiten te gaan. als variatie op het buitenspelen kun 
je ook eens met de kinderen lopen naar een speeltuin in de buurt van je locatie, of neem 
een paar kinderen mee naar de buurtwinkel om een boodschap te gaan doen. Voor dit soort 
activiteiten moet je de ouders van te voren om toestemming te vragen.
 
Buitenruimte 
Zorg dat buitenspelen anders wordt dan binnenspelen en biedt dan ook buiten ander 
materiaal dan binnen aan. Til dus niet je speelmateriaal van binnen naar buiten maar 
gebruik ander speelmateriaal. De kinderen krijgen zo veel plezier in buitenspelen door de 
variatie van spel en materialen en zullen je er sneller aan helpen herinneren om naar buiten 
te gaan.

als je een ruime opbergruimte hebt, zonder drempel, dan kunnen de kinderen zelf het 
materiaal pakken en opruimen. Dit scheelt jouw lichamelijke belasting en bevordert de 
zelfstandigheid	van	de	kinderen.	Ze	kunnen	ontzettend	trots	zijn	als	ze	zelf	hun	fiets	mogen	
inparkeren.

Er	hoeft	niet	voor	ieder	kind	een	fietsje	etc.	te	zijn.	De	kinderen	leren	op	deze	manier	ook	
samen spelen en je spreekt hun sociale competenties aan. Laat de kinderen rouleren van 
speelgoed,	er	is	dan	meer	uitdaging	van	het	materiaal.	En	je	hoeft	minder	fietsjes	op	te	
bergen en de bergruimte is ook minder snel vol. 
Vaak is het ook leuk om spelmateriaal van andere locaties van je organisatie te laten 
rouleren. 

kijk eens met elkaar kritisch naar de inrichting van de buitenruimte. kijk wat goed werkt en 
wat jullie missen. Wordt het hele terrein gebruikt of zou je meer uit het terrein kunnen halen? 
Indien	een	deel	van	het	terrein	verhard	is	kan	er	naar	hartenlust	gefietst	worden.	Je	kunt	een	
fietscircuit	tekenen	op	de	tegels	zodat	de	kinderen	over	een	duidelijke	baan	fietsen	en	de	
kleinere	kinderen	niet	omver	fietsen.	Is	er	een	deel	waar	de	kinderen	zich	rustig	kunnen	
terugtrekken?

als je er voor kan zorgen dat de buitenruimte grenst aan de babyruimtes is het makkelijker 
om met de baby’s naar buiten te gaan. een veel gehoord bezwaar is dat het zo veel werk is 
om alle baby’s naar buiten te brengen als je nog een stuk door het gebouw moet lopen met 
de baby’s. maak een afgeschermde en beschutte plek voor de baby´s. als de buitenruimte is 
afgeschermd met lage hekjes dan kunnen de baby’s ongestoord bewegen, rondkruipen en 
zich optrekken aan de hekjes. indien je te weinig buitenruimte hebt zou je ook een verhoog-
de buitenruimte kunnen maken voor de baby’s. Denk dan aan een hoge box maar dan veel 
groter van opzet. De baby’s bevinden zich dan op ellebooghoogte van de pedagogisch 
medewerkers en de oudere kinderen hebben dan een mooi huisje onder de verhoging.

als je een gedeeltelijk overdekt terrein hebt, kun je ook buitenspelen als het regent of als de 
zon heel hard schijnt. Zo kun je ieder seizoen naar buiten. 

misschien hebben jullie wel regenlaarsjes voor alle kinderen? Vraag eens aan de ouders 
oude regenlaarsjes. Zo kan je met zijn allen in de plassen stampen!
met vast materiaal zoals gekleurde tegels, paaltjes, balken, autobanden en klauter- en 
klimmateriaal op het terrein kun je weer allemaal leuke beweegactiviteiten doen. Zet de 
schommels zo laag zodat de kinderen er zelf op kunnen gaan zitten en je de kinderen niet 
op hoeft te tillen.

observeer de kinderen goed tijdens het vrije spel. beweegt ieder kind voldoende? Zit niet 
steeds	hetzelfde	kind	stil	in	de	zandbak,	of	achter	in	het	bakje	van	het	fietsje?	Daag	de	
kinderen die altijd minder actieve activiteiten kiezen, uit tot meer beweging.
buiten kunnen de kinderen meestal vrijer lawaai maken en bewegen. Vooral de jongens 
kunnen buiten helemaal uit de voeten met hun meestal ruwere behoeftes. Laat ze lekker hun 
gang gaan als je de grenzen maar duidelijk gesteld hebt. De kinderen mogen zichzelf en 
andere kinderen geen pijn doen met hun spelen.
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Checklist  buitenruimte:     

•		 Wij	hebben	verschillende	soorten	speeltoestellen	voor	verschillende	leeftijdsgroepen.	
Zoals tunnels, evenwichtstoestellen, klimtoestellen en hangladders. 

•	 Wij	hebben	verschillende	soorten	draagbaar	speelmateriaal.	Zoals	ballen,	hoepels,	linten,	
matten en speelgoed op wielen. 

•		 Bij	ons	hebben	de	kinderen	buiten	genoeg	ruimte	voor	actief	spel;	zoals	springen,	rollen,	
huppelen  en rennen.

•		 Bij	ons	kunnen	de	kinderen	het	draagbaar	speelmateriaal	voor	buiten,	zoals	stoepkrijt,	
loopfietsjes,	schepjes	en	ballen	makkelijk	zelf	pakken.

•		 Wij	hebben	buiten	een	verhard	pad	voor	speelgoed	op	wielen.
•		 Wij	stimuleren	de	kinderen	om	actief	te	bewegen	en	te	spelen	door	zelf	enthousiast	mee	

te doen.
•		 Er	zijn	posters,	plaatjes,	dagritme	kaarten	en	boeken	over	actief	spelen	en	bewegen	in	de	

meeste ruimtes.

een ideale buitenspeelplaats bestaat uit verschillende onderdelen. er is een stuk zonder 
obstakels dat kinderen stimuleert om te rennen en elkaar achterna te zitten. op banen en 
paden	kunnen	de	kinderen	fietsen	en	rijden.	De	speeltoestellen	dagen	kinderen	uit	om	te	
klimmen en te klauteren. 
Zorg ook voor een plek voor rustig spel. Zo kunnen de kinderen het spel spelen dat ze 
willen, zonder elkaar in de weg te zitten. 

Tips
•	 Gebruik	oude	autobanden,	boomstammen	en	tussenschotten	van	kringloopmateriaal	om	

een uitdagende speelomgeving te creëren. 
•	 Vraag	ouders	om	bijvoorbeeld	oude	ballen,	springtouwen	en	fietsjes	te	schenken.
•	 Materiaal	uit	de	natuur	stimuleert	kinderen	ook	tot	vrij	beweeg	activiteiten.
 om zand in het haar te voorkomen geven de ouders indien gewenst een petje of bandana 

mee.
•	 Leer	de	kinderen	om	zelf	verantwoordelijk	te	zijn	voor	het	materiaal.	Laat	hen	zelf	de	

gekozen materialen weer opbergen na het spelen.
•	 Leer	de	kinderen	hun	jas	zelf	aan	en	uit	te	trekken.	
•	 Stimuleer	de	kinderen	om	mee	te	doen	aan	de	beweegactiviteiten,	maar	forceer	ze	niet.	

bewegen moet leuk zijn en geen opgave.
•	 Als	je	een	kind	veel	plezier	ziet	hebben	op	een	bepaald	toestel	of	vooruitgang	ziet	boeken	

met het gooien van een bal, deel dit dan met de ouders.
•	 Wissel	leuke	ideeën	voor	beweegspelletjes	met	de	ouders	uit.

Daag de kinderen tot bewegen uit door allerlei bewegingen uit te beelden en maak gebruik 
van hun fantasie. ga bijvoorbeeld op reis of op jacht waarbij ze een rivier moeten over-
zwemmen, een berg gaan beklimmen, van de berg afrennen, sluipen langs de slapende 
tijgers, kruipen door de bosjes, vliegen met het vliegtuig etc. Je kunt dit ook heel goed van 
lijn tot lijn doen.
 

Introduceer buiten ook eens nieuw materiaal:
Viltjes 
Stapplaten
Pionnen
Plastic	flessen	met	water
Strandballen
Stokken
Touw
Tuinslangen
ballonnen met water



13Werkboek Lekker FiT! 

TeamTraining  

krijt om lijnen te trekken of eilandjes te maken om op of overheen te springen 
Lakens of doeken om mooie hutten mee te bouwen
buizen van isoleerschuim
 
behalve materiaal aanbieden kun je natuurlijk ook actieve beweegspellen met de kinderen 
doen, bijvoorbeeld:
 
Schipper mag ik over varen?
ren wedstrijd
Hinkel de pinkel daar komen we aan
ik stond laatst voor een poppenkraam
Jan Huigen in de ton
Zaklopen op het gras
De boom wordt hoe langer hoe dikker
boompje verwisselen
allemaal sporten uitbeelden
estafette
 
Oud Hollands zaklopen 
regel wat oude jutten zakken. Stel de kinderen naast elkaar op of in estafette vorm. Wie is 
het snelst aan de overkant? breidt het parcours uit met hindernissen, zoals een hoepel over 
je heen trekken, als de kinderen meer uitdaging nodig hebben. er zijn ook duozakken op de 
markt waar 2 kinderen naast elkaar moeten springen. Vereist nog meer coördinatie en 
samenwerking.

Koek happen
Span een lijn met daaraan ontbijtkoek aan touwtjes met voldoenden afstand ertussen. 
Varieer in lengte voor grote en kleine kinderen. Laat de kinderen met de handen op de rug 
koek er vanaf happen. grotere uitdaging? Doe een blinddoek om.
Hoepels springen. Leg eens wat hoepels op de grond of teken grote cirkels met stoepkrijt. 
Laat de kinderen met allerlei opdrachten van hoepel naar hoepel bewegen. grote stappen, 
springen met 2 voeten, op 1 been, met de ogen dicht gecoacht door een ander kind. Welk 
team heeft als eerst de hele baan doorlopen?

Strandbal kruipen 
Leg een aantal oudere baby’s in een kring op hun buik in het gras met minimaal 2 à 3 
strandballen per baby in de kring. kijk wat er gebeurt; je zult zien dat ze achter de ballen aan 
gaan kruipen. Doordat er veel strandballen zijn, zal er steeds een bal in de buurt zijn die de 
baby uitdaagt om naar toe te kruipen.
Houd de strandbal omhoog. De kinderen staan kriskras door elkaar: kunnen we met z’n 
allen 3 strandballen in de lucht houden? gebruik je armen en je benen, als de bal maar niet 
op de grond komt. Lukt dit ook met 4 strandballen?
bal doorgeven. Laat de kinderen achter elkaar in een rij staan. De eerste krijgt de bal. geef 
de bal door naar het tweede kindje in de rij. Doe dit bijvoorbeeld boven het hoofd of tussen 
de benen door. als het laatste kind de bal heeft, rent hij naar voren, blijft daar staan en 
begint het weer opnieuw.

Ballenbingo 
geef de kinderen een tennisbal met een teken daarop geschreven, bijvoorbeeld een rondje 
of een kruis. Dit teken moeten de kinderen goed onthouden. Dan worden de ballen verza-
meld en de tuin in gegooid. De kinderen moeten nu zo snel mogelijk de bal met hetzelfde 
teken vinden en naar de bingobak brengen. Zodra ze die in de bingobak hebben gegooid 
roepen ze hard: ‘bingo’! 
  
kinderen vinden het ontzettend leuk om in de herfst alle bladeren bij elkaar te vegen. maar 
ook om te helpen vegen bij de zandbak. Je kunt met de bladeren binnen weer knutselen, en 
je kunt er ook meteen weer een grote bladerregen van maken. kunnen ze daarna weer met 
vegen beginnen. Handig om dit van te voren te vertellen anders raken de vegers gefrus-
treerd. Zorg dat er een aantal kleine bezempjes in de opbergruimte zijn. Zo maak je van een 
dagelijkse activiteit een beweegactiviteit.
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Jullie ontvangen de Lekker Fit! beweegbak. Hierin zit allemaal leuk materiaal om mee te 
bewegen. Dit maakt dat je snel en zonder  voorbereiding aan de slag kan gaan met bewe-
gen. Het is leuk om bijv. 1 keer in de 2 maanden nieuw materiaal in de bak te doen. Heb jij 
een leuk idee? Vertel het aan de beweegcoach!

STORM- analyse
beweegactiviteiten lopen misschien niet altijd zo als je zou willen, hoe goed je deze ook hebt 
voorbereid. met een kleine aanpassing kun je er vaak voor zorgen dat je activiteit succesvol 
en met veel plezier door kan gaan. De STORM- analyse is hierbij een goed hulpmiddel. Je 
kunt de analyse tijdens je activiteit doen, maar ook nadat je de activiteit hebt uitgevoerd. Je 
weet dan wat je een volgende keer anders zou kunnen doen. 

Wat houdt de STORM- analyse in? 
Spelers
Tijd
Organisatie
Regels
Materiaal

Spelers: Hoe kan ik de spelers aanpassen?
Spelers staat ook wel voor “deelnemers”, of in jouw geval “kinderen”. Was mijn groepssa-
menstelling juist? Heb ik te veel of te weinig kinderen? Passen de kinderen goed bij elkaar? 
Waren de rollen duidelijk of goed verdeeld?

Tijd: Hoe kan ik spelen met de tijd?
Hoe was de duur van de activiteit? bleven de kinderen betrokken? Duurde de activiteit te 
lang? kregen kinderen genoeg tijd om te wennen aan de spelvorm of het materiaal?

Organisatie: Wat kan ik aanpassen aan de organisatie van de activiteit?
Was de activiteit goed voorbereid? Voldeed de ruimte wel? Wat kan ik veranderen aan mijn 
voorbereiding opstelling? Welke inhoudelijke aanpassingen kan ik doen? Pasten de doelen 
bij de doelgroep?

Regels: Welke afspraken heb ik toegepast en welke afspraken zou ik kunnen 
aanpassen?
afspraken zijn belangrijk bij activiteiten, vooral wanneer de activiteiten uitnodigen tot grote 
bewegingen. Teveel afspraken kunnen weer leiden tot verwarring. Heb ik duidelijke afspra-
ken met de kinderen gemaakt? kregen de kinderen wel genoeg ruimte binnen mijn afspra-
ken? Welke afspraken kan ik bijstellen?

Materiaal: Welke aanpassingen kan ik doen in het gebruik van materiaal?
materiaal is vaak een belangrijk onderdeel bij beweegactiviteiten. Paste het materiaal bij de 
doelgroep? kregen kinderen genoeg ruimte om met het materiaal te experimenteren? Was 
het materiaal veilig genoeg? Was er voldoende materiaal?
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Opdracht 8 
in de komende tijd ga je aan de slag met Lekker Fit! beweeg activiteiten en het invoegen van 
beweeg activiteiten tijdens de overgangsmomenten gedurende de dag. Van vier Lekker Fit! 
beweeg activiteiten maak je een korte analyse en geef je aan hoe je de activiteit hebt 
aangepast om er een succes van te maken.

1.   omschrijving beweegactiviteit: 
  

 STorm analyse: Wat is je opgevallen? 
 

 Wat pas je de volgende keer aan? 
 

 
 
2.  omschrijving beweegactiviteit: 
 
 
 STorm analyse: Wat is je opgevallen? 
 

 Wat pas je de volgende keer aan? 
 

 
 
3.  omschrijving beweegactiviteit: 
 

 STorm analyse: Wat is je opgevallen? 
 

 Wat pas je de volgende keer aan? 
 

 
 
4.  omschrijving beweegactiviteit: 
 

 STorm analyse: Wat is je opgevallen? 
 

 Wat pas je de volgende keer aan? 
 

Schrijf	de	activiteiten	in	je	eigen	logboek.	Op	deze	manier	ga	je	efficiënt	met	je	tijd	om!
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Opdracht 9         
Voor het tweede coaching on the job bezoek ga je uit het boek Lekker Fit! Lekker bewegen 
minimaal 5 verschillende spelen met de kinderen spelen. Zoek een beweegactiviteit uit dat 
aansluit bij jullie thema. Vind je geen geschikte activiteit? gebruik dan je fantasie en pas 
een spel aan zodat deze in jullie thema past. maak van in ieder geval 1 beweegactiviteit een 
filmpje.	Dit	is	leuk	om	terug	te	kijken	en	dan	de	STORM-analyse	te	doen.	Bewaar	het	filmpje	
voor	als	de	beweegcoach	en	de	trainer	langskomen.	Je	kunt	filmen	met	je	smartphone	of	
een	digitale	film-	of	fotocamera.

Tips bij het uitvoeren van de beweegactiviteiten 
voor dreumesen en peuters.  
Herhaal een beweegactiviteit gerust een aantal keer. De kinderen houden van herhaling. 
Voor jou ook leuk om te zien of de kinderen vorderingen maken. gaat de conditie vooruit? 
nemen de motorische vaardigheden toe? 

bepaal van te voren wat je doel is. Welke ontwikkelingsgebieden van het kind wil je 
stimuleren?  Leg bijvoorbeeld het accent op kleuren benoemen, sociale vaardigheden, de 
taalbegrippen op, onder, voor, achter, groot, klein, het ontdekken van het lichaam etc. Zo 
maak je de spelletjes steeds weer anders en kun je aanspraak maken op alle competenties 
van het kind. 

Nieuw materiaal
Laat de kinderen altijd eerst kennismaken met het nieuwe materiaal en hiermee vrij spelen 
voordat je het werkelijke spel gaat spelen. gooi de bak met knijpers of viltjes eens verspreid 
door de ruimte. geef de kinderen vrij spel om het materiaal te ontdekken. Ze vinden het 
heerlijk om erin te gaan liggen, zwemmen, tijgeren, ermee te gaan stapelen etc. als je 
meteen met het nieuwe materiaal een spel gaat spelen zullen ze nog veel te veel bezig zijn 
met het nieuwe materiaal en daarom moeite hebben om het spel te volgen. Zorg voor meer 
materiaal dan er kinderen zijn. Zo hoeft niemand te wachten en is er altijd materiaal 
voorhanden. Stimuleer de kinderen het materiaal te ontdekken, door ze uit te dagen met 
vragen als “Wie weet wat je allemaal met deze knijpers kunt doen?” of ‘ik zie dat Pieter 
eilandjes maakt van de viltjes. Zullen we hem allemaal gaan helpen?”

De vijf vragen bij iedere Lekker Fit! beweegactiviteit:
1. is het een hartslag verhogende activiteit?
2. Sluit het aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen?
3. bewegen alle kinderen mee?
4. Welke beweegwoorden kan je gebruiken?
5. Welke themawoorden kan je gebruiken?
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Volgorde van een spel uitleggen:
1. indelen groep  / opstelling spelers / aangeven speelveld
 Hierdoor weten kinderen wat hun taak gaat worden. ben je de reus of de kabouter? 
 op deze manier letten kinderen meteen beter op aangezien ze willen weten wat ze als 

kabouter moeten doen. ook voorkom je hiermee het ikke ikke ikke effect als je nog niet 
hebt ingedeeld.

2. Doel van het spel en hoe te spelen / voorbeeld
 Wat ga je doen en hoe ziet het eruit. bijvoorbeeld rennen naar de overkant of  “de reus 

moet de kabouters vangen”. 
3. belangrijkste spelregels 
 geef zo min mogelijk regels aan het begin. Later kan je de extra regels toevoegen. Vertel 

alleen wat ze moeten weten om het spel te kunnen spelen. geef het voorbeeld! kinderen 
leren het meeste door te kijken. ga dus niet uitleggen wat ze gaan doen maar laat het 
meteen zien. Dit pakken de kinderen meteen op. 

4. Spelen
 ga zo snel mogelijk aan de gang. kinderen willen bewegen. 
5. Stoppen - onderbreken/ nieuwe regels / inbreng groep / rustmoment
 Stop je spel na een tijdje. Voer een nieuwe regel in (dus niet alle regels meteen aan het 

begin!) of houd even rust. Vraag ook de groep hoe ze het vinden en of het goed gaat. 
“hoe ging het reus?, wat waren de haasjes snel!”

Kort en simpel 
Houd je uitleg kort en simpel en ga zo snel als mogelijk het beweegspel spelen. Vertel zo 
min mogelijk, want wat je vertelt vergeten de kinderen heel snel. 

Geen rijtjes
 Wachten op elkaar en in rijtjes staan is voor peuters en dreumesen nog erg moeilijk. Zorg 
dat iedereen in beweging is en plezier heeft. 

Plaatje, praatje, daadje
kleine kinderen leren vooral door te kijken en na te doen en niet door te luisteren. ga dus 
niet uitleggen wat ze gaan doen maar laat het meteen zien. 

Enthousiasmeer! 
Door zelf mee te spelen daag je de kinderen ook uit om mee te doen. De dreumesen en 
peuters	imiteren	graag.	Bovendien	blijf	je	er	zelf	ook	fit	bij.	Vergeet	natuurlijk	niet	compli-
mentjes te geven en aan te moedigen. Je vergroot op die manier het zelfvertrouwen en 
plezier in bewegen.

Observeer de kinderen continu 
Dwing kinderen niet om mee te doen. kijken is ook een activiteit en wie weet gaan ze 
vanzelf of de volgende keer meedoen. Houd natuurlijk wel in de gaten dat dit niet steeds bij 
het zelfde kind het geval is. nodig de kinderen wel regelmatig uit tot bewegen.

Geen competitie
Dreumesen en peuters hebben meer plezier in het bewegen en uitvoeren van de opdracht 
dan dat ze het belangrijk vinden wie er wint of verliest.  

Indelen groepjes
als je in groepjes wilt gaan werken deel de groepjes dan speels in. bijvoorbeeld in kabouter-
tjes en elfen. Je kunt ook met lintjes gemakkelijk groepjes maken; een groep met lintje en 
een groep zonder lintje. of geef ieder kind een knijper die ze op hun kleding mogen vastknij-
pen en laat ze de andere kinderen met dezelfde kleur zoeken.

Het opruimspel 
maak van opruimen ook een beweegspel; “kunnen we heel snel….” of “alle kabouters 
brengen het materiaal heel snel naar deze bak, alle elfjes naar deze bak.” 

Kring
Wil je snel een kring maken pak dan elkaars hand vast en ga zitten of staan. Zing eventueel 
eerst het liedje “we maken een kringetje.” ga zelf ook in de kring zitten of staan. niet in het 
midden want dan sta of zit je met je rug naar sommige kinderen toe.
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Stem
Spaar	je	stem,	maak	gebruik	van	trommel,	fluitje	etc.	Spreek	rustig	en	duidelijk.

Lijnen maken
maak je binnen eenvoudig van schilderstape en buiten van stoepkrijt.

Fantasie
maak gebruik van de fantasie van de kinderen en speel hier op in.

Kleding
Vraag aan de ouders of ze hun kinderen makkelijk zittende kleding willen aandoen, zodat de 
kinderen vrij kunnen bewegen. Laat de kinderen op blote voeten of met gymschoentjes aan 
bewegen en niet op sokken. Zorg dat de kinderen geen sieraden om hebben.
Liedjes
Liedjes zingen en bewegen passen heel goed bij elkaar. Het is leuk een vast startliedje te 
zingen, eventueel met bewegingen, voordat je met de beweegactiviteiten begint of als je 
naar de ruimte loopt. bijvoorbeeld “de peutergym “ en “het opstartlied”. De tekst staat in het 
boekje die bij de cd geleverd wordt van de cd Peuter in beweging van de kngU. Je kunt zelf 
ook een liedje verzinnen. ook het gebruik van muziekinstrumenten tijdens de beweegactivi-
teiten vinden de kinderen vaak prachtig. Laat de kinderen bijvoorbeeld vrij door de zaal 
dansen terwijl ze op een muziekinstrument spelen.

Thematisch werken
met bewegen kun je ook heel goed thematisch werken. bijvoorbeeld met de thema’s: (wilde) 
dieren, circus, op reis, kleuren, de seizoenen, sint en piet, het lichaam, verjaardag, kerst of 
vakantie. maak eens een beweegprogramma met beweegactiviteiten gericht op één thema. 
Het is leuk dit thema terug te laten komen in de kring en bij het knutselen. bestaande 
beweegspelletjes en liedjes kun je vaak eenvoudig veranderen gericht op een thema. Doet 
Puk ook mee met de Lekker Fit! activiteiten?

Spel ideeën met allerlei materialen
Lekker Fit! viltjes beweegspellen
Hieronder staan een aantal spellen uitgewerkt, maar je kunt natuurlijk ook zelf spellen 
verzinnen. kan je de spellen aanpassen zodat ze goed in jullie thema passen? Viltjes 
worden natuurlijk makkelijk paaseieren, sneeuwballen, koekjes, eilandjes etc.

Materiaal ontdekken
gooi alle viltjes in de ruimte of laat de kinderen er zelf een “rotzooitje” van maken. gegaran-
deerd plezier! Laat de kinderen zelf ontdekken wat er met de viltjes kan. gaan ze stapelen? 
gaan ze rollen? gaan ze ermee rondlopen? Speel in op de activiteiten die je ziet. 

Stoelendans
Zet salsa muziek op, de kinderen dansen door de ruimte, als de muziek stopt 
dan vraag je ze op een viltje te gaan staan. Je kunt hier allerlei variaties in aan brengen; 
allebei de voeten op 1 viltje, iedere voet op 1 viltje, allebei de voeten en allebei de handen 
op een viltje, of op de billen op een viltje.

Evenwicht
Zet allemaal en viltje op je hoofd en loop door de ruimte. 

Taalbegrippen 
ga op, achter, voor, naast, onder het viltje staan. Welke woorden kan je nog meer gebrui-
ken?

Schaatsen 
Zorg dat je met iedere voet op een viltje staat en ga schaatsen of skaten door de ruimte. 
armen op je rug, diep door de knieën en lange beenslagen maken!
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Viltjes draaien
Je verdeelt de groep in tweeën, bijvoorbeeld elfjes en kaboutertjes. De elfjes zorgen ervoor 
dat de witte kant van de viltjes boven is. De kaboutertjes zorgen ervoor dat de gekleurde 
kant boven is. Zorg ervoor dat de viltjes goed door de ruimte verspreid liggen zodat de 
kinderen goed in beweging zijn. er komt geen einde aan dit spel! 

Voetje voor voetje
Laat de kinderen weggetjes maken van de viltjes en hierover heen lopen. Je kunt het liedje 
zingen van “Voetje voor voetje daar komen we aan..” Laat ze op diverse manieren over de 
viltjes gaan; op de tenen, zijwaarts, achteruit, met reuzenstappen etc. 

Schatten naar de overkant
De kinderen staan opgesteld achter een lijn, alle viltjes liggen ook achter de lijn. aan de 
overkant maak je ook een lijn. De viltjes zijn belangrijke schatten (of pepernoten, paaseieren 
etc.) en moeten naar de overkant. De kinderen gaan de viltjes één voor één naar de over-
kant brengen op verschillende manieren. Springend met het viltje tussen de knieën, viltje 
onder je oksel etc. Variatie: geef ieder kind drie viltjes en loop over de viltjes naar de 
overkant, door steeds de achterste weer voor te leggen.

Gooien en sjoelen
De kinderen staan opgesteld achter een lijn. gooi een viltje in verschillende cirkels, hoepels 
of doos. Variatie: sjoel het viltje over de grond naar een doos met een opening erin geknipt. 
Hierbij kun je verschillende afstanden maken zodat er moeilijke en makkelijke doelen bij 
zitten.

Figuren zoeken
Teken	op	blanco	viltjes	3	soorten	figuren,	bijvoorbeeld	cirkel,	vierkant	en	driehoek.	Zorg	dat	
er minimaal drie keer zoveel viltjes zijn dan kinderen. bij iedere opdracht die je geeft laat je 
steeds	een	voorbeeldviltje	met	het	genoemde	figuur	erop	aan	de	kinderen	zien.	
•	 Verspreid	de	viltjes	door	de	ruimte,	met	de	afbeelding	naar	boven.	Laat	de	kinderen	

dansen op muziek of rennen door de ruimte, zodra de muziek stopt of op een teken geef 
je de kinderen een opdracht, bijvoorbeeld; ga allemaal bij een viltje met een vierkant 
staan. na veel herhalingen eindig je met het opruimspel; breng alle viltjes met een 
driehoek naar mij etc.

•	 Teken	met	stoepkrijt	een	aantal	grote	cirkels,	vierkanten	en	driehoeken	verspreid	over	de	
ruimte. Leg alle viltjes achter een lijn, ook de kinderen staan achter deze lijn. De kinderen 
mogen tegelijkertijd 1 viltje pakken en het viltje zo snel mogelijk brengen naar hetzelfde 
figuur	als	op	het	viltje	staat,	daarna	terugrennen	achter	de	lijn	en	weer	1	viltje	pakken	etc.

	 Polonaise.	Laat	de	kinderen	in	polonaise	over	de	getekende	figuren	op	de	grond	lopen
 Het opruimspel. maak van het opruimen een beweegspel; alle elfjes gaan zo snel 

mogelijk hier een hoge toren van de viltjes bouwen en de kabouters gaan daar zo snel 
mogelijk een toren maken. Wie heeft de hoogste toren?

Voeding
Plak op de blanco kant van de viltjes plaatjes van eten die je bijv. uit een tijdschrift hebt 
geknipt. Zoek bijv. plaatjes van groente en fruit. Haal je informatie ook uit het belegspel of 
wat zit er in je buik spel en het smakelijke moestuin boekje, en de traktatierichtlijnen. ook de 
voedingsdriehoek van het CJg kun je goed gebruiken. Verspreid de viltjes door de ruimte, 
zet de muziek aan, de kinderen dansen door de ruimte, als de muziek stopt dan ga je onder 
een viltje kijken. Laat de kinderen benoemen wat er op het plaatje staat. is het groente of 
fruit? groeit het in de moestuin? Heb je het wel eens gegeten? Welke kleur heeft het?
Variatie: als de muziek stopt breng je zo snel mogelijke alle plaatjes met groente naar het 
groene vak. alle plaatjes met fruit naar het rode vak.
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Opdracht 10

Welke Lekker Fit! beweegactiviteiten met voeding kun jij verzinnen? Schrijf ze hier op:

 

ken je ook leuke beweegliedjes met groente of fruit? Dirk Scheele heeft bijv. een leuk 
liedje; De fruitshake staat op de cd de Liedjes Speeltuin 4, of Vitamientjes van de 
Zangmakers Volume 5. geef je collega’s eens een leuke liedjes tip.

Mijn tip:

(Spelen met) Gekleurde knijpers      
met knijpers kun je veel beweegactiviteiten uitvoeren, goed inspelen op kleurbesef en ook 
de	fijne	motoriek	stimuleren.

Materiaal ontdekken
Laat de kinderen eerst het nieuwe materiaal ontdekken door ze vrij te laten spelen met de 
wasknijpers. Stimuleer de kinderen door op elkaars spelletjes te wijzen en eventueel zelf 
ideetjes aan te reiken. 

Gooien en smijten
Twee kinderen mogen de hele bak met knijpers leeg gooien in de ruimte. Zorg dat de andere 
kinderen op een veilige afstand zijn. Vervolgens kan je op allerlei manieren de knijpers weer 
in de bak verzamelen.
- eerst alle blauwe knijpers oprapen, daarna alle rode, enzovoort. Variatie: Wie is sneller 

met oprapen van de knijpers, de groepsleiding (rood en wit) of de kinderen (groen en 
blauw)?

- Laat de kinderen van een afstand de knijpers in de bak proberen te gooien. Zet hiervoor 
pylonen om de bak heen, of trek een lijn met tape, zodat de kinderen afstand houden bij 
het gooien en elkaar niet kunnen raken.

- maak 3 groepen. elke groep krijgt een kleur. Zodra de groepsleider een teken geeft moet 
elke groep zijn eigen kleur zo snel mogelijk in de grote knijperbak doen. 

- Verdeel de knijpers in 2 of 3 vakken. Probeer nu met je groep de knijpers in jouw vak zo 
snel mogelijk op te ruimen. 
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Speels indelen van groepjes
als je in vaste groepjes wilt spelen kun je groepjes maken door middel van het uitdelen van 
verschillende kleuren knijpers. ieder kind krijgt een knijper die ze op hun kleding mogen 
vastknijpen. Zoek nu de andere kinderen met dezelfde kleur knijper, die horen bij elkaar.

De knijper estafette
Zet aan de ene kant van je ruimte vier bakken neer met de kleuren van de knijpers. Heb je 
geen bakken in de goede kleur, geef dan aan welke kleur de bak heeft door er knijpers van 
één kleur op te knijpen. Zo kunnen de kinderen zien welke kleur in welke bak hoort. Leg aan 
de andere kant van de ruimte een hele hoop met knijpers op de grond achter een lijn. Vraag 
de kinderen de knijpers, één voor één, naar de overkant te brengen en in de goede bak te 
doen. Variatie:  Hang gekleurde linten aan de overkant waar de knijpers op geknijperd 
kunnen worden.

Kleren versieren 
Plaats 6 pionnen kriskras door de ruimte en leg bij elke pion een hoopje knijpers. De 
kinderen rennen langs de pionnen. bij iedere pion staan ze stil en pakken een knijper; deze 
mogen ze op hun eigen kleding vastmaken. Laat de kinderen doorgaan totdat ze mooi 
versierd zijn met de knijpers. Waar maken ze de knijpers vast? Welke kleuren pakken ze?
Laat alle kinderen bij de bak komen, nu mogen ze de knijpers weer in de bak doen door 
eerst alle blauwe knijpers van zich af te halen, daarna de rode enzovoort. Zorg dat er veel 
beweging in zit door de kinderen te laten hollen van de ene hoop naar de volgende hoop. 
Variatie: de oudere kinderen kunnen ook elkaar versieren. Laat de kinderen bij elkaar de 
knijpers eraf halen en in de bak gooien.

Zoek de goede kleur
elk kind krijgt één knijper. elke knijper moet in de ruimte ergens worden opgeknijperd op een 
voorwerp met dezelfde kleur. een rode knijper op een rood boek, een blauwe knijper op een 
blauwe jas etc. elke keer komen ze een nieuwe knijper bij je halen. Daarna laat je de 
knijpers ophalen op kleur. “Haal allemaal eens een rode knijper op, maar niet de knijper die 
je zelf hebt gedaan”. als elk kind een knijper heeft gevonden zijn alle knijpers opgehaald. 
maak het spannend bij het verzamelen door de kinderen goed te laten zoeken of er nog 
ergens een knijper is. “Wie ziet er toch nog een knijper”?

De was ophangen
Hang aan de ene kant van de ruimte een touw op de hoogte van de kinderen op. naast het 
touw staat een mand met poppenkleertjes. aan de andere kant van de ruimte ligt een hoop 
knijpers. De kinderen staan opgesteld achter een lijn . Vraag de kinderen de kleertjes op te 
hangen op de waslijn. Ze mogen maar twee knijpers van de hoop mee nemen. 
even rust. Laat de kinderen bij een hoopje knijpers zitten. Ze kunnen nu van alles gaan 
bouwen met de knijpers. bijvoorbeeld een hoge toren of een slang. Hoe lang kan de slang 
worden die de kinderen maken? kunnen ze die samen optillen?

Tips:
- De jongste kinderen kunnen nog moeite hebben met de knijper ergens op te knijpen maar 

zullen het na enige oefening snel door krijgen.
- Door de kleuren van de knijpers kun je inspelen op het (her)kennen van de verschillende 

kleuren. Dit werkt zelfs voor de jongste kinderen als ze nog geen kleuren kunnen benoe-
men, maar wel de verschillende kleuren herkennen.

- gaan de knijpers kapot dan kun je de twee plastic kanten hergebruiken om mee te 
knutselen. Het ijzeren tussenstuk gooi je weg.

 

Spelen met kranten of reclamefolders.    
Materiaal ontdekken 
Leg alle kranten op een hoop. Laat de kinderen pakken waarmee ze willen spelen. Ze 
mogen lopen, rennen (zorg voor voldoende ruimte), scheuren enzovoort. Je let op de 
volgende signalen; wat doen de kinderen met de krant? Wat kunnen ze met de krant? 
Prikkel de kinderen die niet zo snel iets weten te verzinnen! maak gebruik van de activiteiten 
die je ziet gebeuren! 
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Zonder handen 
iedereen pakt een krant of folder bestaande uit twee delen van een grote krant of folder. 
Vouw de krant twee keer dubbel. Loop kriskras door de ruimte. kun je de krant ook dragen 
zonder je handen te gebruiken? onder je arm, op je hoofd, tussen je kin, tussen je knieën. 
kun je de krant ook met zijn tweeën dragen zonder je handen te gebruiken? Wie kan de 
krant niet vasthouden en toch de krant op zijn buik houden? Vouw hiervoor de krant hele-
maal uit en laat de krant tegen de buik plakken door snel te lopen/rennen.

Over water lopen 
neem een stapel kranten. maak door de ruimte een weg van ijsschotsen of eilandjes; plak 
ze vast met schilderstape. De kinderen volgen de weg volgen zonder “in het water te vallen”.  
Variatie: neem maar twee kranten. De kinderen moeten van de ene kant van de ruimte naar 
de andere kant proberen te komen door steeds op 1 krant te staan. Haal je de overkant 
zonder in het water te komen?

Sneeuwballengevecht
maak met elkaar grote sneeuwballen van de kranten/folders en doe een sneeuwbalgevecht!

Scheuren Jan
op de melodie van “Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven”. 
 

Heb je wel gehoord van scheuren Jan, scheuren Jan 
 
Heb je wel gehoord van die rare man 
 
Hij zegt dat ik niet scheuren kan 
 
maar ik kan scheuren als de beste man 
 
en dat is 1, je scheurt het kranten hemd van je af
 
en dat is 2, je scheurt de krant doormidden totdat je bij 6 heel veel krantensnippers 
hebt. 
 
op; en dat is 7 gooit iedereen de krantensnippers in de lucht.

Het opruimspel
“kunnen we heel snel alle snippers in de vuilniszak, doos of bak doen?

Tip
gebruik de snippers voor in de babygroepen. gooi alle snippers op de grond en laat de 
kinderen ertussendoor kruipen. gooi de snippers eens in de lucht. Houd natuurlijk goed in 
de gaten dat de baby’s de snippers niet gaan eten!

Spelen met een laken of parachute      
een leuk spel waarbij er goed samengewerkt moet worden. Je staat samen met de kinderen 
om het laken, terwijl iedereen het laken stevig vast blijft houden. Zorg dat het laken strak 
blijft.

Zo gaat de molen
Zing het liedje “Zo gaat de molen, de molen, de molen, zo gaat de molen, de molen. (loop 
rustig in een kring met het laken vast)

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken, zo gaan de wieken, de wieken.(sneller 
lopen) Sta dan stil;
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Zo gaan de armen, de armen, de armen, zo gaan de armen, de armen. (schud met de  
armen het laken hoog en laag.)

Zo gaan de benen, de benen, de benen, zo gaan de benen, de benen. (maak kniebui-
gingen)

Zo gaan de voeten, de voeten, de voeten, zo gaan de voeten, de voeten.” (houd het 
laken heel hoog en stamp met de voeten op de grond)

Wind maken
maak wind door de handen op en neer te bewegen, wissel steeds de sterkte van de wind af. 
Verander van een heel rustig briesje naar een storm en van een kalm windje naar een heuse 
orkaan.

Laat de bal rollen 
Laat een zachte bal rustig rollen over het laken zonder dat deze er vanaf valt. Wissel van 
tempo en richting. knip eens een rond gat in het midden van een laken. Hier past mooi een 
bal door nadat hij een tijd over het laken gerold heeft.

Jonassen 
beweeg een zachte bal twee keer op en neer en op drie zwiep je hem de ruimte in. De 
kinderen halen de bal zo snel mogelijk weer op en leggen hem weer op het laken. Jonassen 
kan ook heel goed met meerdere zachte ballen, in elkaar gevouwen sokken of knuffels. Zo 
kunnen er meer kinderen rennen om ze op te ruimen en weer naar het laken te brengen.

Wisselen van plaats
Houd het laken met z’n allen heel hoog. Twee kinderen wisselen snel van plaats. Zeg 
bijvoorbeeld “nina ruilt met Wouter snel van plaats.” 

Lekker uitrusten op of onder het laken
ga met elkaar op het laken zitten of bouw een hut en ga onder het laken zitten. Lees een 
boek voor.

Spelen met dozen.          
Verzamel verschillende formaten lege dozen voor deze beweegactiviteiten.

Dozen nadoen 
Je hebt allerlei maten dozen verzameld en die liggen verspreid in de ruimte. Zorg dat er 
meer dozen dan kinderen zijn. De kleinste doos is zo groot dat er een kind in kan staan. De 
grootste doos kan niet groot genoeg zijn. De kinderen lopen door de ruimte en doen de 
maten van de dozen na. Stel je voor dat je in een kleine doos zit, of in een hoge dunne doos. 
Varieer in grootte met groot, klein, hoog, laag, breed en smal. 

Stoelendans met dozen 
De dozen zijn open aan de bovenkant. Zet vrolijke snelle muziek op en laat de kinderen 
dansen door de ruimte. als de muziek stopt stappen de kinderen in een doos. als de muziek 
weer begint gaan ze weer verder met dansen, huppelen, springen, lopen etc. 
Variatie: met twee benen, met één been, met twee personen in één doos, of met de ogen 
dicht. er zijn geen afvallers, bewegen is het motto.

Met dozenschoenen lopen
 Laat ze lopen met aan iedere voet een doos. Daarna maak je tweetallen en lopen de 
kinderen met z´n tweeën samen met één doos aan de voeten. 

Totempaal
een totempaal maken van alle dozen die er zijn. Daag de kinderen uit om een hoge paal te 
maken zonder dat hij omvalt. Dans er nu in een kring als indianen omheen. 

Dozenparcours
maak nu ook de onderkant van de dozen open en maak een tunnel van de dozen. De 
kinderen kruipen nu door de dozen heen. maak een lange tunnel door meerdere dozen 
achter elkaar aan te leggen.
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Je kunt nu een heel parcours maken door de tunnels te verspreiden door de ruimte en de 
kinderen door de dozen heen te laten kruipen, tijgeren of zigzag tussen de dozen door te 
laten gaan, er doorheen of juist er overheen.

Vrij spel.
geef ieder kind één doos om er zittend rustig mee te spelen. Ze kunnen er van alles van 
knutselen, zonder lijm en schaar. Laat ze hun fantasie gebruiken om een auto, een boot, een 
schatkist, een brievenbus etc. te maken. 

Spelen met ballonnen      
De activiteiten met ballonnen kunnen ook goed met zachte foamballen of strandballen 
gespeeld worden.

Vrij spel met ballonnen
De kinderen zijn vrij in de ruimte. bied ze veel meer opgeblazen ballonnen aan dan er 
kinderen zijn. Laat de kinderen met de ballonnen spelen. Doe zelf ook actief mee. Vraag 
bijvoorbeeld “kunnen we allemaal de ballonnen in de lucht houden? Zorg dat de ballonnen 
de grond niet raken.” 

Hoofd, schouders, knie en teen met ballonnen
geef ieder kind twee opgeblazen ballonnen. Zing samen het liedje met in elke hand een 
ballon en tik met de ballon de lichaamsdelen uit het liedje aan.

“Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

ogen, oren, puntje van je neus.

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.”

Herhaal een aantal keren en varieer het tempo door bijvoorbeeld heel snel en heel traag te 
zingen.

Op de buik ballonnen wegslaan
Je ligt samen met de kinderen op de buik in een kring. Doe eventueel eerst het liedje we 
maken een kringetje en laat de kinderen daarna op hun buik gaan liggen. in het midden 
liggen een heleboel ballonnen, strandballen of zachte ballen. Laat de kinderen deze weg-
slaan of over rollen terwijl ze op hun buik liggen. 

Tip
Dit is een goede oefening voor de rugspieren. Liggend op de buik de ballonnen weg slaan 
kan voor sommige kinderen een zware inspanning zijn. Laat ze dan tussendoor een andere 
houding aannemen, bijvoorbeeld zittend op de knieën. 

ballonnenregen. Je hebt een bak vol ballonnen, strandballen, zachte ballen of knuffels. De 
kinderen zijn vrij in de ruimte, jij haalt continu de ballonnen uit de bak en gooit ze in de 
ruimte. De kinderen moeten zo snel mogelijk de ballonnen gaan halen en weer terug in de 
bak doen. Lukt het jou om de bak helemaal leeg te krijgen? als het goed is komt er geen 
einde aan dit spel. eindig met alle ballonnen in de bak; de kinderen hebben gewonnen.

Spelen met ballen       
Varieer met verschillend materiaal en grootte van de ballen.
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Bal over rollen
Je zit met de kinderen in een kring met gespreide benen. Het kind dat de bal heeft, roept de 
naam van een ander kind en probeert de bal in de gespreide benen van dit kind te rollen. 
Het kind dat de bal toegerold krijgt, mag op zijn beurt een naam noemen en de bal naar dat 
kind rollen. breng daarna meerdere ballen in het spel.

Ballenspel
Verspreid alle tennisballen door de ruimte. Zet een grote bak in het midden van de ruimte 
neer en laat ze alle ballen er in verzamelen. Daarna mag één van de kinderen de bak weer 
omgooien. Je kunt ook één kind bij de bak zetten die continu de ballen weer uit de bak haalt.

Tip
Tennisballen stuiteren veel. als dat de kinderen te veel prikkelt, zoek dan ballen die 
geschikter zijn. er zijn veel soorten ballen op de markt. ook als je merkt dat ze de ballen 
tegen elkaar aan gaan gooien kun je beter zachtere ballen gebruiken, omdat dit erg pijnlijk 
is. 

Ballenglijbaan 
maak een glijbaantje door een plank schuin tegen iets aan te zetten. De tennisballen liggen 
door de hele ruimte verspreid. De kinderen hollen door de ruimte om de tennisballen te 
verzamelen en rollen dan de ballen van de plank af. andere kinderen proberen de ballen 
dan weer te pakken.

Stuiterbal
iedereen pakt een tennisbal. Vraag de kinderen of ze kunnen stuiteren met een tennisbal. 
kunnen ze dat ook als ze lopen? kunnen ze op die manier de ballen naar de overkant 
brengen?

Je kunt natuurlijk ook weer gebruik maken van thema´s en dan veranderen de tennisballen 
in pepernoten, paaseieren, kerstballen, sneeuwballen etc.

Afsluitspel om de kinderen rustig te krijgen
in slaap tikken. Je staat met de kinderen verspreid door de ruimte. De kinderen staan stil en 
hebben hun ogen dicht of hun handen voor de ogen. eén kind is de inslaaptikker en heeft de 
foambal in zijn handen en tikt daarmee een kind zachtjes op de rug. Dit kind gaat dan op de 
grond liggen om te slapen. De tikker gaat hiermee door tot alle kinderen slapen en gaat 
daarna ook liggen. als variatie kun je ook doen dat het kind wat getikt wordt de bal krijgt en 
de eerste tikker gaat slapen.

Bewegen met handdoeken.      
Vraag aan ouders of ze nog oude, schone handdoeken hebben en je hebt goedkoop 
materiaal voor leuke beweegspelen. ga met elkaar in de kring zitten en bespreek wat je 
allemaal met een handdoek kan doen en voer de bewegingen met elkaar uit

De zee. 
Zittend met de handdoek over de gestrekte benen, kun je de handdoek laten golven als de 
zee, snel en langzaam?

Bewegen door de ruimte
Liggend op de buik op de handdoek en door de handen af te zetten op de vloer rondjes 
draaien, vooruit en achteruit schuiven door de ruimte.

Tafel en tafelkleed
maak van jezelf een tafeltje (hand- en kniestand) iemand anders legt voor jou het tafelkleed 
(de handdoek) over je heen, kun je door de ruimte lopen zonder dat het tafelkleed van tafel 
valt? 
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Tuimelen
ga in kleermakerszit, in de breedte, op de handdoek zitten, pak met je handen naast je de 
handdoek vast en houd de handdoek om de benen geklemd; kun je zijwaarts tuimelen en 
weer terugkomen?

Zonder handen
Wie kan, zonder dat de handen de handdoek vasthouden, rennen met de handdoek tegen 
de borst aan?

Opvangen
Wie kan lopen door de ruimte, zijn handdoek in de lucht gooien en de handdoek met z’n 
hoofd, armen of rug weer opvangen?

Met z’n tweeën
in tweetallen rug aan rug, buik aan buik of zij aan zij door de ruimte terwijl de handdoek 
tussen beide kinderen ingeklemd blijft. in tweetallen iets dragen wat op de handdoek ligt, 
bijvoorbeeld een knuffel of schat.

Uitpuffen op je handdoek
Zet een cd met strand- en zeegeluiden aan. Voel de warmte van de zon op je huid, hoor de 
geluiden van de zee en het strand en puf lekker uit! 

Memory en bewegen           
Speel memory ook eens als beweegactiviteit. 

Zoek je kaartje
Zet een aantal pionnen verspreid door de zaal met daaronder de helft van de memorykaart-
jes. Jij hebt de andere helft van de memorykaartjes en geeft ieder kind één kaartje. Laat ze 
met hun kaartje door de ruimte rennen en onder de pionnen zoeken naar het andere kaartje. 
Deze brengen ze bij jou terug en jij geeft ze weer een nieuwe die ze mogen zoeken.

Plaatjes honken 
Nodig:	4	honken,	4	verschillende	(geplastificeerde)	A4	afbeeldingen,	1	mand	met	dezelfde	
afbeeldingen in klein formaat, van elke afbeelding ongeveer 10 stuks. Plaats  vier honken in 
het	veld	en	hang	aan	iedere	honk	een	geplastificeerde	A4	afbeelding.	Leg	de	kleine	afbeel-
dingen  verspreid door het veld binnen de honken. Laat de kinderen rennen/dansen door het 
veld en op jouw teken mogen ze één kaartje pakken en zo snel als mogelijk naar het juiste 
honk brengen.

Bewegen met stokken
De dreumesen zijn vaak bezig om springen te oefenen. ga met ze wandelen en op zoek 
naar mooie stokken. Laat ze eerst ontdekken wat ze allemaal met de stok kunnen; zoals 
gebruiken als hengel, bezem, misschien wel als zwaard. Daarna leggen ze de stok op de 
grond en proberen ze er over heen te springen. of leg een aantal stokken achter elkaar als 
een grond ladder en ga op verschillende manieren over de stokken heen.

Evenwichtig balanceren
evenwicht speelt een zeer belangrijke rol bij de motorische ontwikkeling. kinderen prikkelen 
hun evenwicht door  te klimmen, klauteren, glijden van de glijbaan, skippy-ballen, schomme-
len,	fietsen,	steppen,	over	lijnen	lopen	etc.		Ook	door	te	draaien	om	de	eigen	lichaamsas	en	
vanuit snelle bewegingen plotseling stil staan stimuleert het evenwicht.

Evenwichtig lopen
•	 over	half	opgeblazen	luchtbed
•	 met	grote	en	kleine	passen	
•	 op	de	tenen	en	hakken
•	 met		ogen	open	en	dicht
•	 op	verschillende	ritmes	van	de	trom
•	 zijwaarts	
•	 achteruit	
•	 over	kronkelweggetjes	gemaakt	van	touw	(vastgeplakt	met	schilderstape)
•	 stappen	over	hindernissen,	bijvoorbeeld	lege	melkpakken	of	schoenendozen
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•	 slalom	tussen	de	hindernissen
•	 met	een	viltje	op	je	hoofd

Draaien om de eigen lichaamsas
•	 omrollen	over	half	opgeblazen	luchtbed
•	 omrollen	van	een	heuveltje	
•	 dansend	draaibewegingen	links-	en	rechtsom	maken

Rennend in balans
Laat de kinderen door de ruimte rennen en op een teken;
•	 zo	snel	als	mogelijk	stilstaan
•	 snel	gaan	liggen	op	de	grond	en	weer	opstaan
•	 als	een	standbeeld	bevriezen

Bewegen met beanbags    
Zorg dat ieder kind een beanbag of pittenzakje heeft.  Je kunt ze kopen of zelf maken. Je 
kunt variëren voor alle leeftijden. Wat kan je er allemaal mee?

kun je hem op je hoofd lopen en rond lopen? en rennen?

kan je hem op je rug leggen en dan naar de overkant van de ruimte lopen. kan dat ook op je 
buik?

kan je al hinkelend de beanbag naar voren verplaatsen?

kan je hem met je tenen pakken en in de lucht houden? kan je zo naar de overkant komen?

kan je hem omhoog gooien en weer opvangen? kan je ook een rondje draaien terwijl je dat 
doet? of in je handen klappen. Wie kan het hoogste gooien?

Je kan ook als een hondje lopen op je handen en je knieën, met een beanbag op je rug. Wie 
kan er de meeste op zijn rug dragen?

Laat alle kinderen in spreidstand in een treintje staan. alle zakjes liggen bij de achterste. De 
achterste gooit de beanbag door de poortjes naar voren. als die helemaal naar voren is 
gekomen, holt de achterste naar voren en is het de beurt aan de nieuwe achterste. Welke rij 
is het snelst klaar of aan de overkant? Variatie: de voorste gooit de beanbag in een hoepel, 
die wat verder op ligt, pas als dat gelukt is mag de achterste naar voren komen. indien het 
mis is, moet de achterste een nieuwe beanbag door de poortjes gooien.

Gaan we met de fiets of met de bus?     
Het thema vervoer is prachtig te koppelen aan beweegactiviteiten.

Fietsen met baby’s 
Terwijl de baby op zijn rug ligt zet je je handpalmen tegen de blote voetzolen van de baby. 
Maak	fietsbewegingen,	de	voeten	van	de	baby	volgen	jouw	handen.	Maak	fietsbewegingen	
zowel	voor	als	achterwaarts,	langzaam	en	steeds	sneller.	Zing	er	eventueel	een	fietsliedje	bij.

Met de fiets
Je ligt met kinderen in een kring op de rug. iedereen heeft beide benen in de lucht en maakt 
fiets	bewegingen	met	de	benen.	De	armen	zijn	opgetild	en	houden	een	zogenaamd	stuur	
vast. 

-	 “We	gaan	tegen	een	hoge	berg	op	fietsen,	dat	gaat	heel	zwaar.”	(maak	langzame	 
fietsbewegingen)

- “We zijn boven op de berg gekomen, kijk eens wat een prachtig uitzicht. kom op we gaan 
nu	heel	hard	van	de	berg	af	fietsen.”	(maak	snelle	fietsbewegingen)

- “Ho, een stoplicht, even rust.” (houd de benen stil)
- “Ja, het stoplicht is weer op groen. Fietsen maar weer! 
-		 “Zien	jullie	ook	die	bochten	in	de	weg?	We	gaan	de	bocht	om	(tijdens	fietsbewegingen	

lichaam naar één kant hellen) en ook de andere kant de bocht om.”
-	 “Kunnen	jullie	ook	achteruit	fietsen?”	(de	benen	fietsen	achterwaarts)	 	



28Werkboek Lekker FiT! 

TeamTraining  

Met de bus 
maak een bus door achter en tegen elkaar aan te zitten met de benen wijd. De bus gaat 
rijden. als de bus naar voren rijdt schuiven de kinderen op hun billen naar voren. naar 
achter, de kinderen schuiven op hun billen achterwaarts, de bocht om, etc. af en toe moet 
de bus uitrusten, dan maken de kinderen bewegingen met de armen maken. bijvoorbeeld de 
armen zijn ruitenwissers, houden het stuur vast. Het liedje “De bus” past hier goed bij. 
Wissel steeds van chauffeur.

“De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond. De wielen van de bus die draaien 
rond als de bus gaat rijden. De motor van de bus doet broem, broem, broem…. De deuren 
van de bus gaan open, dicht…. De mensen in de bus gaan heen en weer…. De lichten van 
de bus gaan aan en uit…. De wissers van de bus gaan heen en weer…. De remmen van de 
bus doen ie, ie, ie…. De toeter van de bus doet toet, toet, toet…. “
Tip: Je kunt ook de cd opzetten Stap maar in, nr. 10 De autoblues.   

Met de trein
een treintje ging uit rijden met allemaal dieren. Je loopt met de kinderen in een trein achter 
elkaar, zigzaggend door de ruimte en jullie zingen; “een treintje ging uit rijden van amster-
dam naar rotterdam, en achter al die ramen daar zaten zoveel beren, en die deden zo en 
die deden zo, zie za zo.” Doe met elkaar de dierenbewegingen en maak de dierengeluiden. 
Herhaal dit een aantal keren met verschillende dieren; hondjes, pinguïns, hazen, kikkers, 
slangen, slakken etc.

Met moedereend; stop als ik naar je kijk.
moedereend wil haar kleine eendjes niet kwijtraken; stop als moedereend naar de kleine 
eendjes kijkt. Je loopt als moedereend kriskras door de ruimte. De kleine eendjes volgen 
jou. als je stopt met lopen en je hoofd draait en naar de kinderen kijkt, mag niemand meer 
bewegen.

- wissel het looptempo af

- wissel allerlei bewegingen af

De eendjes mogen elkaar ook als een treintje vasthouden als ze moeite hebben jou te 
volgen.

Gekleurde cijfers en letters voor alle leeftijden
bij de Zeeman en op internet  kwamen we leuk en goedkoop materiaal tegen. Cijfers en 
letters in primaire kleuren van schuimplastic. beweegplezier voor alle leeftijden!  
      
Vrij spel voor de baby’s
Het gekleurde materiaal stimuleert de baby’s al voldoende om er mee te gaan bewegen. met 
een bakje of doos erbij kunnen ze het eindeloos erin en uit halen.

Zoek je kleur
verspreid de gekleurde cijfers en letters door de ruimte. geef de kinderen opdrachten om zo 
snel mogelijk dezelfde kleuren terug te vinden in de ruimte en daar een cijfer of letter neer te 
leggen.

Zet vier bakken met een primaire kleur erop. muziek aan, alle kinderen laten dansen en als 
de muziek stopt, zo snel mogelijk alle kleuren in dezelfde kleur bak verzamelen.

Variatie; maak een aantal bakken met water en laat de kinderen daar de cijfers en letters in 
laten drijven. Leuk voor buiten. Laat ze daarna bijv. met ogen dicht proberen er weer een 
van de juiste kleur uit te pakken. Zo niet? Snel een rondje naar de overkant halen en 
opnieuw proberen.

Zingen en bewegen
Zingen nodigt vaak al uit tot bewegen. Zeker als er ook nog veel “beweegwoorden” in de 
liedjes zitten. benodigdheden: grote vrije ruimte binnen of buiten.
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Konijnenlied
Loop samen met de kinderen kris kras door de ruimte.
Zing met elkaar “De konijntjes, die gaan dansen, dansen op het warme mos” (herhaal 2 tot 4 
keer). Daarna sta je stil, je houdt je handen op je hoofd, alsof het konijnenoren zijn en zingt 
“en	flap,	en	flap,	en	flapper-de-flap-flap-flap”	(2x)

Herhaal dit een aantal keren en vervang het woord dansen met stampen, springen, sluipen, 
kruipen, etc. 

Springen maar! 
Terwijl de kinderen in een kring staan, zing je samen het volgende liedje op de melodie van 
1,2,3,4, hoedje van papier. maak daarbij de bewegingen. als de bewegingen goed gaan kun 
je de kinderen ook in een kring laten lopen.

“1,2,3,4, springen maar, springen maar,

1,2,3,4, springen met plezier.

alle voetjes van de vloer.

Springen maakt je sterk en stoer.

1,2,3,4, springen met plezier.

1,2,3,4, dansen maar, dansen maar,

1,2,3,4, dansen met plezier.

Voetjes stampen op de grond.

Veel bewegen is gezond.

1,2,3,4, dansen met plezier!”

kijk eens of je ook een paar jou bekende liedjes kunt ombuigen tot een “beweeglied”.

Ra, ra, ra doe dit kind eens na
Je staat met de kinderen in een kring. Jullie zingen: “ra, ra, ra doe dit kind eens na.” Jij laat 
de kinderen een plaat van een kind in een evenwichtshouding zien. Vraag de kinderen de 
houding na te doen die op de plaat staat. Zing daarna “Wiebel, wiebel, wiebel, weer, want 
we	doen	het	nog	een	keer.”	Laat	de	kinderen	armen,	benen	en	billen	flink	losschudden.	
Daarna dezelfde houding nog een keer uitvoeren. Dit spel kan ook goed zonder platen; “ra, 
ra, ra doe mij maar na of doe milan eens na”

Verspreid de platen door de ruimte met de tekening naar boven gekeerd. Laat de kinderen je 
helpen. Zorg dat er meer platen dan kinderen zijn. Start de dansmuziek. De kinderen 
bewegen vrij op de muziek door de hele ruimte. Ze mogen niet op de platen staan. “als de 
muziek stopt ren je zo snel mogelijk naar een plaat en doe je precies na wat het kindje op de 
plaat doet. Je mag met meerdere kinderen bij één plaat gaan staan.” Daarna leggen de 
kinderen de plaat weer neer op de grond en gaan verder bewegen op de muziek tot de 
muziek weer stopt. Je kunt de kinderen op verschillende manieren laten bewegen bijvoor-
beeld rennen, dansen, springen, lopen terwijl de armen in de lucht heen en weer zwaaien, 
op de tenen, op hurken etc. 

Tot rust komen
Na	flink	in	beweging	te	zijn	geweest	is	het	goed	om	de	kinderen	tot	rust	te	brengen	met	een	
rustige afsluiter.

Cd met rustige muziek
bijvoorbeeld cd Peuter in beweging nr. 11 of cd De liedjesspeeltuin deel 2 nr. 20. Cd met 
klassieke muziek of ontspanningsmuziek is ook goed.
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Visualiseren
Doe net alsof jullie op het strand op een badlaken liggen. iedereen kan de warme zonnestra-
len op zijn huid voelen en de geluiden van de zee horen. als je hierbij een cd met strandge-
luiden opzet wordt het nog makkelijker je voor te stellen dat je op het strand bent. 

Knijperkunstwerk
De kinderen zitten vrij in de ruimte met een hoopje knijpers. Laat ze een mooi bouwwerk 
maken van de knijpers. of een hele lange slang. Laat ze daarna proberen de slangen aan 
elkaar te knijpen.

Tik, tik, tik, wie ben ik? 
Je zit met de kinderen in een kring op de grond. eén kind mag bij jou zitten, met de rug naar 
de groep, eventueel oogjes dicht. Je wijst een ander kind aan. Deze sluipt op z’n tenen en 
gaat achter het eerste kind zitten. Hij tikt zachtjes op de rug van het kind dat bij jou zit en 
zegt, het liefst met een gekke stem; “Tik, tik, wie ben ik?” Het kind dat bij jou zit moet raden 
wie er achter hem zit. Herhaal dit zo vaak totdat alle kinderen aan de beurt zijn geweest.

De clown gaat slapen
Je vertelt dat de clown en de kleine clowntjes wel heel erg moe van het bewegen geworden 
zijn. De kinderen doen de dingen na die jij vertelt en voordoet. Uitgebreid geeuwen, je hele 
lichaam uitrekken, denkbeeldig je clownskleren uit trekken,  je clownspyjamaatje aan 
trekken, in je clownsbedje gaan liggen (iedereen gaat liggen op de grond), warme deken 
over je heen en heerlijk slapen. Zing een slaapliedje voor de clown. Zet eventueel een rustig 
muziekje op of een cd met slaapliedjes.  

Hompeltje en Pompeltje
ga allemaal op het laken zitten. eindig rustig door samen met de kinderen het versje 
Hompeltje en Pompeltje op te zeggen en uit te beelden. “Hompeltje en Pompeltje die 
klommen op een berg. Hompeltje was een kabouterman en Pompeltje een dwerg. Ze 
klommen en ze klommen, hoog tot in het topje en ze schudden, schudden met hun kopje. 
Toen zijn ze in de berg gekropen en niemand zag ze ooit weer lopen. Ze slapen hééél de 
winter door. Ssssssst.... ik geloof dat ik ze hoor! Tjoepieieieie.... daar zijn ze weer.” Zeg dit 
versje op en beeld Hompeltje en Pompeltje uit met jullie duimen. Herhaal dit twee à drie 
keer. Wie kent er nog een leuk versje of liedje? 

Rustig ademhalen
maak rustige rek- en strekbewegingen door de ruimte, in het ritme van de ademhaling. of 
liggend op de rug met je handen op de buik; lekker uitblazen. adem in door je neus en voel 
je buik omhoog komen, blaas weer rustig uit door je mond. ook kinderyoga cd’s zijn hiervoor 
goed te gebruiken. (zie www.kinderyoga.nl) 

Borg bewegen ook in dagelijkse activiteiten.
behalve tijdens vrij en geleid spel kun je kinderen ook uitdagen in bewegen tijdens de 
dagelijkse activiteiten op de groep. Door kinderen te stimuleren veel zelf te doen, stimuleer 
je ook hun ontwikkelingsgebieden. bovendien scheelt het jou een hoop lichamelijke belas-
ting en ben je daardoor minder moe aan het einde van de dag! Denk hierbij aan;
•	 Het	zelf	aan–	en	uitkleden.
•	 Kinderen	die	kunnen	lopen,	zo	min	mogelijk	tillen.	Laat	bijvoorbeeld	het	kind	op	je	schoot	

klimmen i.p.v. dat jij het kind optilt. Laat ze de trap van de aankleedtafel altijd op en af 
lopen.

•	 Nodig	de	baby	uit,	voordat	je	hem	optilt.
•	 Laat	de	kinderen	zoveel	mogelijk	zelf	opruimen;	maak	van	opruimen	een	beweegspelletje.
•	 Tafel	helpen	afruimen	en	schoonmaken	is	ook	bewegen.
•	 Maak	van	verjaardag	vieren	ook	een	beweegactiviteit,	zing	de	verjaardagliedjes	terwijl	de	

kinderen in polonaise door de ruimte gaan.
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Opdracht 11

Wat kan zou jij de kinderen meer kunnen laten doen op jouw groep?

Baby’s en Lekker Fit! 

Natuurlijk doen de baby’s mee met Lekker Fit!  

•	 Lekker Fit! is 2x per dag een individuele beweegactiviteit met de baby doen
•	 De baby krijgt elke dag de mogelijkheid om op zijn buik te spelen
•	 De baby’s zitten niet langer dan 30 minuten in een wipstoel
•	 De baby’s gaan mee met buiten spelen en komen dus iedere dag minimaal 2x buiten

baby’s bewegen graag en met plezier. Zij ontdekken de wereld en zichzelf door spelend te 
bewegen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste 
zes maanden. bewegen is voor baby’s een ontdekkingsreis waarin ze leren, experimente-
ren, ervaren, onderzoeken en contact maken. Sterker nog baby’s hebben recht op bewegen. 
baby’s kunnen nog niet zelf kiezen. Daarom is het één van de belangrijkste taken van de 
pedagogisch medewerkers ervoor te zorgen dat de baby’s alle ruimte krijgen om te spelen 
en	te	bewegen,	zowel	letterlijk	als	figuurlijk.	Dit	is	enorm	belangrijk	voor	een	optimale	
ontwikkeling. Tijdens het bewegen worden vrijwel alle ontwikkelingsgebieden geprikkeld, 
zoals	de	grof	motorische,	fijn	motorische,	sensomotorische,	zintuig-,	cognitieve,	sociaal-
emotionele, spraak- en taalontwikkeling. 

als we spreken over een jonge baby dan bedoelen we de baby die nog niet kan kruipen. als 
we spreken van een oudere baby dan bedoelen we de baby die wel kan kruipen. 

Geef ze de ruimte
Leg de jonge baby’s zoveel mogelijk op een stevige ondergrond, plat op hun rug. geef ze de 
gelegenheid zelf te gaan rollen, kruipen, zitten, staan en ten slotte te gaan lopen. Hiervoor 
hebben de baby’s ruimte nodig! een box biedt dit doorgaans niet voldoende. Creëer daarom 
voor de baby’s de vrijheid om te bewegen. maak in de groepsruimte een afgeschermde plek 
waar meerdere baby’s kunnen liggen en bewegen. Je kunt een veilige, afgeschermde plek 
creëren met hekjes. 

Wen jezelf aan de baby’s zo min mogelijk in kuip- of wipstoeltjes te zetten. Je beperkt 
hiermee hun bewegingsvrijheid en ontwikkeling. een liggende baby kan totaal andere 
keuzes maken dan een baby in een kuip- of wipstoeltje. gebruik de kuipstoeltjes alleen voor 
het vervoer per auto. gebruik de wipstoeltjes eventueel alleen voor het geven van eten of 
om	de	voeding	te	laten	zakken	na	het	geven	van	de	fles.	Wanneer	je	een	hapje	op	schoot	
geeft, heeft de baby een actievere zithouding.

Welke speeltjes?
als je een jonge baby neerlegt vermaakt hij zich prima zonder speelgoed. Hij heeft immers 
zijn eigen speelgoed bij zich! Hij kan zich prima vermaken met zijn eigen handen of voeten. 
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Hij moet nog zoveel van zijn eigen lichaam ontdekken. Het bewust worden van zijn lichaam 
is een voorwaarde om zich goed motorisch te ontwikkelen. 
Wanneer de baby toe is aan een nieuwe uitdaging, kies dan voor eenvoudig speelgoed. 
geef speelgoed waar een kind creatief mee kan zijn, zoals een plastic bekertje, een plastic 
bakje, een knuffeldoekje, een pollepel, een plastic doosje etc. De baby ligt op zijn rug en 
heeft voldoende ruimte om zich heen om te bewegen. Leg daarom niet teveel speelgoed om 
een baby heen. Het kan hem beperken in het bewegen. geef de speeltjes niet in zijn hand, 
maar laat de baby zelf het speeltje pakken. Hierdoor daag je de baby meer uit en leert hij 
zelf keuzes maken. Dit zal de zelfstandigheid van de baby zeker bevorderen. 

Houd er ook rekening mee dat jonge baby’s nog geen keuze hebben in het selecteren waar 
ze naar kijken. Hun zenuwstelsel zorgt ervoor dat ze altijd voor bewegende en prikkelrijke 
beelden kiezen. bedenk daarom of het verstandig is om jonge baby’s veel naar kleurrijke en 
bewegende mobiles te laten kijken. Voor veel baby’s kan dit overprikkelend zijn. kies 
daarom altijd voor een vriendelijke en rustige omgeving zonder al teveel prikkels. Liever 
geen felle kleuren, harde geluiden, fel licht, televisie, etc.

Ook de baby’s naar buiten.
baby’s kun je buiten ook heel goed op hun rug neerleggen. ook hier liever niet in een 
kuip- of wipstoel. eventueel kun je buiten ook een ruimte voor de baby’s afschermen. Zorg 
voor de jongere baby’s voor een wandelwagen waar ze plat in kunnen liggen, een kleed op 
het gras, een opgeblazen babybadje zonder water met een zacht kleed erin of zet een ruime 
box (op wieltjes) buiten. Zet de oudere baby’s bij mooi weer ook eens op het gras neer. een 
andere ondergrond dan de bekende box of vloer zullen ze soms in eerste instantie vreemd 
vinden, maar ook een leuke ontdekking. Sommige baby’s zullen op gras makkelijker gaan 
kruipen dan op een gladde vloer. net zoals op een tapijt of mat. 

Op de buik.
omdat de baby’s tegenwoordig niet meer op hun buik mogen slapen is het belangrijk om ze 
regelmatig, onder toezicht, op hun buik te leggen. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van de 
nek- en rugspieren en de strekking van het lichaam. Het kunnen strekken op de buik is een 
voorwaarde voor de volgende stap in hun motorische ontwikkeling. een baby gaat pas 
omrollen als hij zich in buiklig goed kan oprichten tegen de zwaartekracht in. 
Hele jonge baby’s houden de buiklig nog maar kort vol. Doe dit liever niet te lang achter 
elkaar. Herhaal de buiklig liever een paar keer per dag. observeer de baby altijd goed!

Wanneer een baby de buikligging nog niet zo prettig vindt kun je hem helpen. bijvoorbeeld 
door hem op je buik neer te leggen. Daarna kun je eventueel zelf vanuit zittende positie met 
de baby op je buik langzaam gaan liggen. een opgerolde handdoek of een klein wigkussen-
tje onder zijn borst kan het hem makkelijk maken. ook de steun van jouw handen op zijn 
billen helpen hem.

Uitdagen van buiklig
- Leg de baby op de buik en beweeg een knuffel voor zijn gezicht; de baby zal zich op 

richten.
- Leg de baby op de buik voor een spiegel.
- Leg de baby op de buik op een strandbal terwijl zijn voeten de grond kunnen raken. Dit 

kan al vanaf twee à drie maanden. rol de strandbal voorzichtig heen en weer. 
- Draag de baby regelmatig in buiklig op je onderarm.  
- Jij zit op de grond met je benen languit voor je en je rug gesteund tegen bijvoorbeeld een 

muur. Je kunt de baby op zijn buik dwars op je schoot nemen; de borst van de baby 
steunt op jouw bovenbenen, de benen van de baby steunen op de vloer. 

- Je kunt ook je schoot vergroten door de baby op een aankleedkussen op je schoot te 
leggen.

- Voor de oudere baby; ga op je buik op de grond liggen en leg de baby op zijn buik voor je. 
Samen een bal over rollen of samen een toren bouwen is dan heel goed voor jullie beider 
rugspieren. Dit is ook leuk om met meerdere oudere baby’s tegelijk te doen.

Vergeet niet de baby ook regelmatig op zijn zij te leggen. Wissel links en rechts af. Stabiel 
kunnen liggen op zijn zij is ook belangrijk voor zijn motorische ontwikkeling en zijn lichaams-
besef.
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Zelfs tijdens het verschonen bewegen
maak er een goede gewoonte van om tijdens en na het verschonen een baby uit te dagen 
tot bewegen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een beweegspelletje te doen of de baby na 
het verschonen nog even op de buik te laten spelen onder toezicht. bijkomend voordeel is 
dat de baby hierdoor ook extra individuele aandacht krijgt.Laat een jongere baby meewer-
ken als je hem oppakt; nodig hem uit om via zijlig tot zit te komen. Zodra een oudere baby er 
aan toe is, maak dan altijd gebruik van het trappetje van de aankleedtafel. Laat hem met 
jouw hulp traplopen. Hiermee stimuleer je de motorische ontwikkeling en de zelfstandigheid 
van het kind. bovendien spaart het jouw rug. 

Laat een baby geen dingen doen waar hij nog niet aan toe is
bijvoorbeeld als een oudere baby nog geen pogingen doet om zelf te lopen, jaag de ontwik-
keling dan niet op door het aan je hand te laten lopen. Wanneer een baby nog onderuitge-
zakt zit in een kinderstoel met stoelverkleiner, is hij nog niet toe aan het zelfstandig zitten. Je 
kunt het hapje beter op schoot of in een wipstoel geven. Pas als hij zelf tot zit kan komen is 
hij sterk genoeg om te zitten.
geef een oudere baby volop de kans om zich op te trekken om tot zitten of staan te komen, 
aan verschillende soorten meubilair. in de box zal een kindje zich voornamelijk optrekken 
aan de spijlen via zijn armen. bij de bank zal hij niet genoeg grip hebben en zal hij bij het 
optrekken ook zijn beenkracht moeten gebruiken. Variatie is dus belangrijk!

Blijf in de buurt en observeer.
Voor de veiligheid van een baby is het vanzelfsprekend belangrijk dat je tijdens de beweeg-
activiteiten altijd goed een baby observeert en bij hem blijft. Daarom doe je de beweegactivi-
teiten met de jonge baby altijd één op één. bij de oudere baby’s kun je eventueel met een 
klein groepje van ongeveer drie oudere baby’s wat beweegactiviteiten doen. Jonge baby’s 
houden spelen nog niet zo lang vol. observeer daarom ook steeds of een baby de activiteit 
nog goed aan kan. Pas je activiteit altijd aan het kind aan. Heeft een baby zijn hoofd 
weggedraaid, zijn ogen neergeslagen of begint hij onrustig te trappelen dan heeft hij geen 
zin meer om te spelen.

Met welk materiaal kun je een baby stimuleren in zijn ontdekkingsreis?  
Hindernisbaan
 maak de groepsruimte zo leeg mogelijk en zet een hindernisbaan neer. Daag een oudere 

baby uit om kruipend, klimmend, klauterend op ontdekkingstocht te gaan. bouw bijvoor-
beeld een hindernisbaan door een kruiptunnel te maken van grote dozen, een laken over 
een tafeltje of stoelen en leg een halfopgeblazen luchtbed neer waar hij overheen kan 
klimmen, kruipen of rollen. begeleid een oudere baby als hij gaat klimmen en klauteren. 
blijf erbij, maar grijp niet te snel in. Door zijn omgeving te ontdekken leert een kindje zijn 
mogelijkheden kennen.

Lege plastic flessen of stevige kartonnen kokers
 Stop hier materiaal in zoals macaroni, rijst, spliterwten, water met zeepsop, knijpers etc. 

Zorg dat de dop goed afgesloten blijft.  een baby die net begint met kruipen zal het 
rollende voorwerp met veel plezier onderzoeken. ook leuk om met een groepje oudere 
baby’s rollende voorwerpen met elkaar te onderzoeken. maak de ruimte zoveel mogelijk 
leeg.	Zorg	dat	er	meer	rollende	flessen	of	kokers,	dan	baby’s	zijn.	Zo	heeft	iedereen	
constant een bewegend voorwerp in de buurt.

 Strandballen
 oudere baby’s kunnen zowel op de buik liggend als zittend met strandballen spelen en 

ontdekken. ook leuk als beweegactiviteit met meerdere baby’s tegelijk in een groepje. 
Zorg ook hier dat er veel strandballen zijn. iedereen heeft dan altijd een bal in de buurt 
nadat hij er één heeft weggeduwd. 

Lakens
 Doe eens een schootspelletje, waarbij een baby in een laken hangt terwijl jij de beide 

uiteinden van het laken voor zijn borst vasthoudt. Het laken zit stevig om de baby heen. 
bij een jongere baby kun je het hoofdje door het laken laten ondersteunen. bij de oudere 
baby kun je juist het laken ter hoogte van de bovenrug doen zodat je zijn hoofdbalans 
oefent. Tijdens het schootspelletje kun je de baby heen en weer wiegen en/of jouw benen 
op en neer laten gaan. Zing daarbij een liedje.
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 ook kan de baby leuke bewegingservaringen opdoen als hij op een laken op de grond 

ligt. Laat hem bijvoorbeeld rollebollen terwijl je voorzichtig de ene kant van laken optilt en 
daarna de andere kant. Trek hem een stukje door de ruimte met wat slingerende bewe-
gingen. 

 Van lakens kun je mooie poortjes en kruiptunnels maken door de lakens over stoelen of 
tafels te leggen. 

Lege dozen in allerlei maten
 grote luierdozen zijn fantastisch om door heen te kruipen en kruiptunnels van te maken 

of om zelf in en uit te klimmen. ook kunnen ze geweldig allerlei voorwerpen er in en uit 
halen. 

Half opgeblazen luchtbed
 Laat een jonge baby erop liggen en omrollen. De oudere baby’s vinden het prachtig om 

erop te klimmen, erover te kruipen, lopen en eraf te rollen. blaas het luchtbed niet te hard 
op. Zo oefenen ze hun evenwicht tijdens het spelen.

 
Zorg altijd voor makkelijk zittende kleding, waarin een baby zich vrij kan bewegen. Liever 
geen rokjes, jurkjes of strakke kleding, dit kan een baby beperken om vooruit te komen. 
Samenvattend
•	 geef	baby’s	de	ruimte
•	 jaag	de	ontwikkeling	niet	op,	de	baby	geeft	zelf	aan	als	hij	bezig	is	met	de	volgende	fase
•	 een	baby	pas	laten	zitten	als	hij	kan	zelfstandig	tot	zit	kan	komen
•	 een	baby	alleen	evt.	in	de	wipper	na	de	voeding
•	 spelen	in	een	grondbox	of	een	kleed
•	 neem	de	baby’s	zoveel	mogelijk	mee	naar	buiten
•	 praat	tegen	de	baby,	benoem	wat	je	doet,	lees	voor,	dit	is	goed	voor	zijn	taalontwikkeling

Opdracht 12
Wat kan je verbeteren op het gebied van bewegen met de baby’s? Wat heb je daar voor 
nodig? Hoe ga je dit aanpakken?
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Afspraken pagina        

1. Welke concrete team afspraken hebben jullie de eerste teamtraining gemaakt? 
       

Wat betekent dit voor jouw groep?

 Wat betekent dit voor jou?

2.  mijn huiswerk na de eerste teambijeenkomst:

3. Wat heb je geleerd tijdens het eerste bezoek van de beweegcoach en de trainer?

4. Vóór de tweede teamtraining invullen:
 Wat is er goed gegaan met de bovenstaande afspraken? Wat kan je nog verbeteren. Wat 

kan jij daar aan bijdragen?

5. Welke concrete afspraken hebben jullie nu gemaakt over het dagprogramma/ dagritme 
kaarten? 
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6. Welke concrete afspraken hebben jullie gemaakt over het registreren van de Lekker Fit! 
beweegactiviteiten?

 
gefeliciteerd! Jullie worden binnenkort een Lekker Fit! locatie.  Schrijf hier op hoe we over 
een half jaar aan jullie locatie kunnen zien dat jullie Lekker Fit! zijn.
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Literatuurlijst:
•	 Spelenderwijs	Bewegen	 E.	Kalkman	en	M.	Rep	 ISBN	90	35230026
•	 Kleutergym	met	alternatief	materiaal	 Ans	Göring	Lamers,		 ISBN	90	6053	2201
  Fineke ten napel Schuring
•	 Speelkriebels	voor	kleuters	 Veerle	Florquin	en	Els	Bertrands	 ISBN	90	3343	1041
•	 Speelkriebels	voor	kleuters:	didactische	map	 Veerle	Florquin	en	Els	Bertrands	 ISBN	90	3343	6787
•	 Peutergymnastiek	 Fineke	ten	Napel,	Talli	Fokke	 ISBN	90	8003	2379
•	 Spelen	met	je	baby	 Anne	Knecht	Boyer	 ISBN	90	2154	3664
•	 Babyspelletjes	 Caroline	van	den	Kommer	 ISBN	90	2749	3707
•	 Handreiking	van	de	training	Beweegkriebels	 Yrsa	Wagemaker,	 

 brig Duesmann oosterlaan
•	 Baby´s	in	beweging:	werken	volgens	 Sjoukje	Borbély	Van	der	Spek	 ISBN	90	3522	7417	 

emmi Pikler in de kinderopvang
•	 De	Gymkids,	werkboek	basisgymnastiek		 	 ISBN9789080032361 

voor peuters en kleuters
•	 Spelen	met	buitenruimte	 Bureau	Niche	 ISBN9781616279226
•	 Een	praatje	maken	 Marjolijn	van	Burik	 ISBN	9058710750
•	 Feedback	 Marieta	Koopmans	 ISBN	9789058711878
•	 Je	ongekende	vermogens	 Anthony	Robbins	 ISBN	9021588463
•	 Effectief	communiceren	voor	Dummies	 Marty	Brounstein	 ISBN	9789043010412
 

Muziekboeken en cd’s.
•	 Hinkel	de	Pinkel,	Trude	van	Warden	Produkties,	ISBN	90	7556	4554
•	 Voetje	voor	voetje,	Marianne	Busser,	Ron	Schröder,	Pereboom,	ISBN	90	7745	5299
•	 Boem	ra	ta	ka	ta,	Pereboom,	ISBN		978	90	8560	5195
•	 Stap	maar	in,	Rij-,	vaar-	en	vliegliedjes	voor	peuters	en	kleuters,	Ageeth	de	Haan,	Nannie	Kuiper	e.a.	ISBN	978	90	

7556 463 1
•	 Peuter	in	beweging,	doe	maar	met	ons	mee,	KNGU,	ISBN	90	800323	7	9
•	 Billen	Buikje	Boelieboem,	Betty	Sluyzer	www.bettysluyzer.nl
•	 Dans	me	met	Nijntje	www.dewinkelvannijntje.nl
•	 Dansliedjes,	ISBN	978	90	73011	14	4,	www.dansliedjes.nl
•	 You	tube:	Pinquindans,	Bewegen	is	gezond	Kinderen	voor	kinderen,	het	insmeerlied	Dirk	Scheele
•	 Lekker	Fit	lied	voor	kleuters	www.rotterdamlekkerfit.nl/hoe-word-ik-lekker-fit/rotterdam-lekker-fit-voor-scholen-en-

leraren/127-lekkerfitliedvoorkleuters
•	 Waterdrinken

Handige websites.
www.dansliedjes.nl 
www.beweegkriebels.nisb.nl www.babyinfo.nl
www.babywerk.nl  www.bureauniche.nl
www.gezondebasis.nl  www.kinderinfo.nl
www.kngu.nl   www.peuterdans.nl
www.peuterplace.nl    www.kinderopvangtotaal.nl
www.pikler.nl   www.hetgezondevoorbeeld.nl
www.kinderyoga.nl   www.jongensinbalans.nl 

geschreven door Confriends in opdracht van de gemeente rotterdam.

Confriends
Postbus 13 
1120 aa Landsmeer
020-4822600

www.confriends.nl
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Grote motoriek, 0 -2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Schopt vaak.  
Krijgt steeds meer 
controle over hoofd,-
nek- en schouder-
spieren. 
Tilt hoofd op.
Rolt van buik naar rug 
en terug.
Kan beter evenwicht 
bewaren bij zitten.
‘Springt’ bij rechtop 
houden.

Zit rechtop en leunt 
voorover op handen.
Maakt loopbewe-
gingen bij rechtop 
houden.
Begint met kruipen (8 
mnd).
Kruipt met buik vrij 
van grond (12 mnd).
Trekt zichzelf om-
hoog tot staan.
Loopt langs rand van 
tafel.
Kan zelf rechtop zit-
ten en weer liggen.
Draait van rug naar 
buik.

Kan paar seconden 
alleen staan.
Doet eerste stappen.
Klimt en klautert.
Duwt loopwagen 
voort.
Gaat kruipend de 
trap op.

Loopt op vlakke voet; 
wijdbeens.
Klimt ergens op. 
Heeft nog moeite met 
starten, stoppen en 
maken van bochten.

Grote motoriek, 2 - 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Beweegt tijdens het 
lopen ook de voet.
Springt zonder steun 
op de vlakke voet. 
Klautert overal op 
en af.
Kan stukje hardlopen 
maar nog niet goed 
stoppen of van rich-
ting veranderen.

Kan van richting ver-
anderen en stoppen.
Loopt op tenen. 
Rijdt op driewieler.
Vangt grote bal met 
beide armen. 
Springt van onderste 
traptrede.
Staat nog onvast op 
één been.

Zwaait met de armen 
tijdens het lopen.
Staat circa twee se-
conden op één been.
Loopt moeiteloos 
achteruit.
Trapt en stuurt op 
een driewieler.

Rent en springt. 
Vangt grote bal in de 
handen.
Vangt kleine bal door 
met handen een 
schaaltje te vormen.
Staat op tenen.

Evenwicht: loopt 
over een lijn, staat 
vijf seconden op één 
been.
Vangt met twee han-
den kleine bal.
Klimt, hinkelt, springt 
en huppelt.
Vaak is nog sprake 
van een massaal 
bewegingspatroon.

Kleine motoriek, 0 - 2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Brengt handen naar 
elkaar toe. 
Slaat en grijpt naar 
speelgoed.
Pakt met de hele 
hand (3 mnd). 
Houdt speelgoed vast 
in beide handen.
Houdt blokje vast 
met middelvingers en 
handpalm.

Pakt voorwerpen met 
één hand en kan ze 
loslaten. 
Bekijkt voorwerpen 
en draait ze om. 
Volgt rollende bal 
met ogen.
Klapt in handen.

Pakt met duim en één 
vinger iets vast.
Stapelt twee blokken.
Pakt potlood en krast.
Beseft nog niet het 
verband tussen mo-
torische activiteit en 
sporen die dit nalaat.
Legt grote puzzel-
stukken met hand-
grepen.
Pakt deze tussen 
duim en wijsvinger.

Eet zelf met lepel.
Doet voorwerpen 
ergens in en uit.
Bouwt toren van drie 
of vier blokken.
Houdt schrijfgerei in 
volle vuist vast.
Ontdekt vaak toeval-
lig dat iets een spoor 
nalaat.
Slaat bladzijden met 
twee of drie tegelijk 
om.

Kleine motoriek, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Maakt krabbel.  
Bouwt toren van zes 
tot acht blokken. 
Bewegingen zijn nog 
erg massaal (gestuurd 
vanuit schouder en 
bovenarm).

Penseelgreep: houdt 
potlood vast met al-
leen de vingers.
Slaat bladzijden 
één voor één om. 
Bewegingen zijn nog 
massaal. 
Speelt met kleine 
voorwerpen.

Bouwt toren van 
meer dan negen 
blokken.
Doet grote knopen 
open en dicht.

Hanteert schrijf- en 
tekengereedschap 
vanuit de schouder 
en elleboog. 
Opponeert duim. 
Knipt kleine stukjes. 
Manipuleert met 
klein constructie-
materiaal (Lego).

Rijgt grote kralen.
Maakt ingewikkelder 
bouwsels.
Knipt een blad door.
Doet rits open en 
dicht.
Maakt grovere bewe-
ging vanuit pols.

Bijlage 1  
ontwikkelingslijn van kiJk! . bron: http://www.bazalt.nl/kijk-home/wat-is-kijk
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Tekenontwikkeling, 2 – 5 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6 5

Met opzet krassen.
Maakt krabbels.
Heeft voorkeur voor 
bepaalde vormen of 
lijnpatronen.

Plezier in motorisch 
bezig zijn is belang-
rijkste doel.
Herhaalt vormen en 
lijnpatronen.
Heeft besef van 
patronen. 
Bewegingen worden 
beheerster. 
Tekent lijnen minder 
door elkaar.
Eerste figuren worden 
zichtbaar.
Tekent een cirkel.

Toevallig realisme.
Ontdekt dat de teke-
ning iets voorstelt. 
Benoemt achteraf 
en verandert ook 
gemakkelijk de be-
tekenis van dezelfde 
tekening.
Weinig samenhang in 
tekening.

Kopvoeters. 
Heeft nog sterke nei-
ging tot krabbels.
Ontdekt in krabbels 
een mens.
Vormfase.
Tekent doelbewust 
vormen en verandert 
tussendoor van plan.

Schematische fase.
Duidt met schema 
van kopvoeters zowel 
mensen als dieren 
aan. 
Beschikt nog niet 
over vaste schema’s 
voor mensen en 
dieren.
Beheerst de verticale 
dimensie.
Tekent meer details.
Tekent armen en 
benen nog vaak aan 
hoofd vast.
Heeft plezier in 
kleuren.

Cognitieve ontwikkeling, 0 - 2 jaar
0 0;6 1 1;6 2

Reageert op gezich-
ten. 
Verkent wereld via de 
mond.
Krijgt interesse in 
speelgoed.
Brengt geluid en 
gezicht met elkaar in 
verband. 
Onderzoekt allerlei 
dingen (lepel die is 
gevallen).

Zoekt naar verborgen 
voorwerpen. 
Maakt onderscheid in 
plaatsen.
Houdt aandacht vast.
Imiteert handelingen 
(bijv. zwaaien).

Vraagt, door naar 
dingen te wijzen.
Heeft interesse voor 
boeken en bladzijden 
omslaan. 
Herinnert zich smaak 
en geur. 
Test oorzaak en 
gevolg (deur openen 
en sluiten).

Legt verbanden. 
Kan zich iets voorstel-
len. 
Herinnert zich dingen 
die net zijn gebeurd. 
Onderscheidt vor-
men.
Maakt eenvoudige 
constructies met ma-
teriaal.

Cognitieve ontwikkeling, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Maakt eenvoudige 
inlegpuzzels (met 
knopjes). 
Begrijpt eenvoudige 
opdrachten en voert 
die ook uit.

Gebruikt ‘ik’.  
Legt puzzels met 
grote stukken, maar 
zonder knopjes.
Maakt bewust plan-
nen.
Doet vormen in een 
vormenstoof.

Stelt waarom-vragen.
Denkt hardop. 
Kent begrippen als 
moe, koud, honger. 
Vergelijkt en ordent 
voorwerpen: weet dat 
stoel bij tafel hoort.

Benoemt aantal 
kleuren.
Gebruikt begrippen 
‘jou’ en ‘jij’.
Toont besef van tijd, 
bijv. dag/ nacht. 
Haalt fantasie en 
werkelijkheid nog 
door elkaar.
Begrijpt begrippen 
als koud, moe, hon-
ger, arm. 
Geeft tegenstellingen 
aan: meisje-jongen, 
warm-koud.
Ordent naar groot-
klein.

Weet hoe oud hij is.
Kent begrippen als 
op, onder, meer, 
minder. 
Gebruikt tijdsaandui-
dingen als: “Toen het 
vakantie was…”. 
Maakt vergelijkingen 
met concreet materi-
aal: lang-kort, dik-dun 
(grote tegenstellin-
gen). 
Ziet verschillen tus-
sen afbeeldingen van 
voorwerpen.



45

Ontluikende geletterdheid, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Heeft belangstel-
ling voor (prenten)
boeken. 
Krijgt belangstelling 
voor een verhaal. 
Krijgt in de gaten hoe 
een boek werkt.

Vindt het leuk om 
voorgelezen te 
worden.
Houdt het boek goed 
vast.
Kijkt naar bladzijden 
(platen) van links naar 
rechts en slaat om.
Herkent favoriete 
boek.

Begint interesse te 
krijgen in geschreven 
tekst. 
Leest een verhaal 
aan de hand van de 
plaatjes.

L1
Spelen met letters.
Toont belangstelling 
voor boeken (boek-
oriëntatie). 
Beleeft zichtbaar 
plezier aan voorlezen, 
rijmpjes en boeken 
(leesplezier). 
Gebruikt lettermate-
riaal niet om woorden 
te maken, maar om 
figuren te maken of 
te bouwen.

L1 - L2 Overgangs-
fase:
Heeft meer gevari-
eerde interesse voor 
boeken. 
Doet alsof hij kan 
schrijven.
Schrijft naam in krab-
bels.

Ontluikende gecijferdheid, 2 – 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Getallen oefenen aan-
trekkingskracht uit.
Weet dat hij twee 
schoenen heeft.
Kan nog niet tellen.

Weet dat een verza-
meling uit één, twee, 
drie of meer kan 
bestaan.

Kent wat cijfers.  
Weet dat de woorden 
één, twee, drie in een 
vaste volgorde staan.
Telt akoestisch (alsof 
het een versje is).
Zegt de telrij op, vaak 
nog foutief. 
Raakt voorwerpen 
aan en zegt er een 
getal bij.
Vertelt hoe oud hij 
is door vingers op te 
steken.

Vertelt hoeveel jaar 
hij is door het juiste 
aantal vingers op te 
steken.
Begint hardop te 
tellen, nog foutief 
(akoestisch tellen).
Telt zonder betekenis 
en noemt de telrij in 
willekeurige volgorde 
of slaat getallen over. 
Zegt de telrij op als 
liedje of versje.

Overziet een groepje 
van twee en drie 
zonder te tellen. 
Telt voorwerpen, 
aanvankelijk asyn-
chroon (voorwerpen 
overslaan of meer-
dere voorwerpen 
aanwijzen bij een 
telwoord). 
Telt later synchroon.
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Colofon
Deze publicatie kwam tot stand in een 
samenwerking van Confriends en het 
actieprogramma Lekker Fit! van de gemeente 
rotterdam

meer informatie over rotterdam Lekker Fit! vindt u 
op	www.rotterdamlekkerfit.nl
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