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Lekker Fit: Lekker bewegen
Lekker Fit activiteiten

Om je op weg te helpen hebben we een aantal bewegingsactiviteiten ontwikkeld.
Activiteiten die passen bij de meest voorkomende thema’s en makkelijk uit te voeren
zijn in de dagelijkse praktijk van het kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven
werken met een VVE programma, vandaar dat we naast bewegingsdoelen ook hebben
gekozen voor talige doelen. Met elke activiteit werk je onder andere aan de volgende
doelstellingen:
• Het vergroten van plezier in bewegen.
• Het stimuleren van de cognitieve vaardigheden (o.a. taalvaardigheid en beginnend 		
rekenen).
• Het stimuleren van de ruimtelijke oriëntatie.
• Het stimuleren van de motorische ontwikkeling.
• Het stimuleren van de spierontwikkeling.
• Het stimuleren van de sociale vaardigheden (o.a. samenwerken en rekening houden 		
met elkaar).

Lekker Fit: Lekker bewegen
Het aantal kinderen met overgewicht neemt helaas steeds meer
toe. Gezonde voeding en voldoende beweging dragen bij aan
het tegengaan van overgewicht en het verbeteren van een
gezonde leefstijl.
In Nederland is een zogehete bewegingsnorm voor kinderen
vastgesteld van 60 minuten matig intensief bewegen per dag.
In de Verenigde Staten is deze norm vastgesteld op 120 minuten
en in Engeland zelfs op 180 minuten per dag. Hoewel de norm
in Nederland dus veel lager ligt dan in andere landen, halen veel
kinderen in Nederland de norm (nog) niet.

De activiteiten zijn zo vormgegeven dat ze in de groepsruimte kunnen plaatsvinden.
Natuurlijk kun je de activiteiten met een kleine aanpassing ook prima buiten uitvoeren.
De activiteiten beschrijving is voornamelijk op peuters gericht, maar met kleine
aanpassingen kunnen ook baby’s volop meebewegen. Overigens staan in een aantal
activiteiten handvatten om ook de jongere kinderen bij de activiteiten te betrekken.
De meeste activiteiten duren ongeveer 15 minuten en kunnen herhaald of uitgebreid
worden. Bij herhaling kun je de focus op de doelstellingen verleggen. Let echter altijd
goed op de spanningsboog en de betrokkenheid van kinderen en deel de activiteit
eventueel in onderdelen die je gedurende de dag met de kinderen uitvoert.

Opbouw van de activiteiten
Elke activiteit is op eenzelfde manier opgebouwd:
Titel activiteit:

hier vind je de naam van de activiteit en bij welke thema’s de activiteit aansluit.

Lekker Fit op het kinderdagverblijf

Veel jonge kinderen brengen een groot gedeelte van hun eerste levensjaren door op
het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Hoe kunnen wij pedagogisch medewerkers
bijdragen aan een gezondere leefstijl? Door lekker met ze te bewegen! Hier een aantal
tips hoe je ervoor zorgt dat de kinderen in je groep meer bewegen:
• Speel elke dag buiten. Prikkel de kinderen om lekker te bewegen en speel met ze 		
mee.
• Probeer zoveel mogelijk spelmogelijkheden op de grond te creëren.
• Zorg voor bewegingsruimte en mogelijkheden in de groep.
• Vermijd lange wachttijden aan tafel. Moeten kinderen toch even wachten? Maak er 		
een bewegingsmoment van.
• Grijp overgangsmomenten aan om even met de kinderen te bewegen of te dansen.
• Geef het goede voorbeeld, doe actief mee en laat de kinderen merken dat bewegen 		
leuk is.
• Bekijk je dagritme eens kritisch. Hoeveel minuten draag jij bij aan de bewegingsnorm?
Hoe kun je er voor zorgen dat er nog meer bewogen wordt gedurende de dag, zodat 		
kinderen voldoen aan de bewegingsnorm?
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Doel activiteit:

hier vind je de specifieke doelstellingen van de activiteit

Woorden die aan bod komen:

om aan te sluiten bij de VVE programma’s vind je hier steeds vijf themawoorden en vijf
bewegingswoorden die centraal staan in de activiteit. Niet alle woorden hoeven steeds
aan bod te komen. De activiteiten kunnen herhaald worden, waardoor je steeds de
nadruk kunt leggen op andere woorden.

Voorbereiding:

hier lees je welke voorbereidingen je dient te treffen, zoals:
•
•
•
•

Waar vindt de activiteit plaats?
Voer je de activiteit in de grote of in de kleine groep uit?
Welke materialen heb je nodig?
Welke muziek kun je erbij gebruiken?

Kijk voor geschikte materialen en muziek ook eens in de lijst basismaterialen.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
Opbouw van de activiteit:

hier lees je hoe de activiteit is opgebouwd en hoe je taal en beweging kunt bevorderen. Bied je
nieuw materiaal aan? Laat kinderen dan eerst altijd even met het materiaal experimenteren. Blijf
ook altijd alert op de initiatieven van kinderen en pas de activiteit aan als je denkt dat je daardoor de
betrokkenheid kunt vergroten.

Overzicht van activiteiten op thema
Een baby
			

• Babydans
• Tijgeren maar!

Muziek
			

• Babydans
• Zakdoekjesdans

Het bos
			

• Bewegen in het bos
• Wij gaan op berenjacht!

Carnaval

• Levende puzzel

Opruimen
			
			

• De grote schoonmaak
• Fotospeurtocht
• Tijgeren maar!

Dieren
			
			
			
			

•
•
•
•
•

Regen
			

• Ballenregen
• Het spinnenweb

Sinterklaas
			

• Ballenfeest!
• Zoeken, zoeken, zoeken

Je leest hier vijf weetjes over de doelstellingen bij de activiteit of de ontwikkeling van kinderen.

De dierentuin

• Dikke dikke olifant

Slapen

• Kussengevecht

Uit de praktijk!

Eten		
			
			

• Aardappelen vegen
• Rupsje nooitgenoeg
• Tomatensoep met balletjes

Sprookjes
			

• Bewegen in het bos
• Kabouterspelletjes

Het strand

• Bewegen op lucht

Feest

• Ballenfeest!

Groot en klein
		
Herfst
			
			
			

• Kabouterspelletjes

Water
			

• Bewegen op lucht
• We gaan zwemmen!

Het weer
			

• Ballenregen
• Het spinnenweb

De winkel
			

• Aardappelen vegen
• Tomatensoep met balletjes

Het huis

• Wiebelbillenboogie

Verjaardag

• Ballenfeest!

Kabouters
			
			

• Bewegen in het bos
• Kabouterspelletjes
• Tomatensoep met balletjes

Kerst		

• Kerstpret

Welkom in de groep
			
			
			
			

•
•
•
•
•

Kleding
			

• Levende puzzel
• Zoeken, zoeken, zoeken

Winter

• Kerstpret

Knuffels
			

• Kussengevecht
• Wij gaan op berenjacht!

Ziek zijn
			

• In het verband
• Zakdoekjesdans

Kriebelbeestjes
			

• Rupsje nooitgenoeg
• Het spinnenweb

Het lichaam
			
			
			

•
•
•
•

Zomer
			
			
			

•
•
•
•

Doordenkers:

soms is de praktijk anders dan de geschetste spelsituatie, je hebt niet alle materialen of maar een
beperkte ruimte, het is dan nog steeds mogelijk om de activiteit uit te voeren met wat aanpassingen.
Hier staan een aantal vragen die je daarbij kunnen helpen.

Tips voor vervolg:

hier vind je een vijftal tips die je kunnen helpen bij het ontwerpen van een vervolgactiviteit. Door
deze tips uit te voeren gedurende de dag verhoog je weer het aantal minuten beweging om zo aan de
bewegingsnorm te voldoen.

Wist je dat…

Een pedagogisch medewerker vertelt hoe hij of zij de activiteit heeft ervaren.

Mijn ideeën:

waarschijnlijk heb je zelf al een aantal leuke ideeën voor bewegingsactiviteiten of krijg je die bij het
uitvoeren van de activiteiten. In elk kader kun je je eigen ideeën of je variaties kwijt.

•
•
•
•

Bewegen in het bos
Dikke dikke olifant
Rupsje nooitgenoeg
Wiebelbillenboogie
Wij gaan op berenjacht!

Ballenregen
Bewegen in het bos
Kabouterspelletjes
Het spinnenweb

Levende puzzel
Spiegeltje spiegeltje
Wiebelbillenboogie
Zoeken, zoeken, zoeken

Veel plezier!

De grote schoonmaak
Fotospeurtocht
Spiegeltje spiegeltje
Tijgeren maar!
Zoeken, zoeken, zoeken

Ballenfeest!
Bewegen op lucht
Rupsje nooitgenoeg
We gaan zwemmen!

We wensen jou en de kinderen heel veel plezier bij het bewegen. Want bewegen is niet alleen gezond, maar
vooral ook erg leuk. Kijk voor meer informatie op www.rotterdamlekkerfit.nl
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Lekker Fit: Lekker bewegen
Lekker Fit: Basismateriaal

Lekker Fit: Basismuziek

Hieronder vind je een overzicht van de materialen die gebruikt worden in de activiteiten van Lekker Fit! Achter het
materiaal staat steeds bij welke activiteit het gebruikt wordt (Zie de nummers in de inhoudsopgave). De materialen zijn
niet alleen tijdens de Lekker Fit! activiteiten te gebruiken, maar ook op andere momenten en bij andere activiteiten. De
meeste materialen zijn al op het kinderdagverblijf aanwezig, of zijn kosteloos. Sommige materialen dienen aangeschaft
te worden of je zou ze kunnen lenen van ouders of collega’s.
Materiaal

Activiteit

Materiaal

Activiteit

Aardappelen

1

Matrassen

6, 18

Babypoppen

2

Panty’s

17

Parapluutjes

4

Ballen (zachte tennisballen,
pingpongballen, strandballen)

3, 4, 6, 19

Pilonnen

1, 7

Bellenblaas

5

Plastic eten

1, 15, 19

Bezems

1, 9

Pomp

6

Bierviltjes

5

Prentenboek:

Crêpepapier

5, 20

boekje over een baby

Dweilen

9

Prentenboek:

Doeken, kleden, lakens

2, 5, 13, 15, 16, 18, 19, 22

boekje over olifant

Dozen (verschillende formaten)

1, 3, 5, 15

Prentenboek:

Emmers

4, 9

boekje over gebroken arm

Fopspenen

18

of been

18

Foto’s van de ruimte

8

Rupsje nooitgenoeg

Fotocamera

8, 9, 11

Prentenboek:

Handdoeken

6, 20

Wiebelbillenboogie

Handpop

16

Prentenboek:

Herfstbladeren

4, 5

Wij gaan op berenjacht

22

Hoepels

1, 11

Regenlaarsjes

4

Schoonmaakdoekjes

9

Sokken

12, 14

11

Baby Mozart (Baby Einstein)
De baby cd (Raymond Lap)
Doe CD (Benny Vreden)
Hinkel de Pinkel (Herman Broekhuizen)
Hop hop paardje (Benny Vreden)
Schoonmaaklied (Partykids)
Schoonmaaksonate (Dirk Scheele)
Wereldmuziek

Misschien weet je zelf ook nog passende muziek? Of werk je graag met bepaalde
materialen? Hier is ruimte voor je eigen basismateriaal en muzieklijst.

Mijn eigen inzicht van basismateriaal en muziek
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Prentenboek:

kaboutermateriaal

•
•
•
•
•
•
•
•

7

Foto’s van lichaamshoudingen 8, 11, 14, 16

Kaboutermutsjes en ander

Hieronder vind je een overzicht van geschikte muziek voor bij de activiteiten:

15
21

Speelparachute (of groot laken) 19

Kartonnen kokers
(bijvoorbeeld posterkokers)

18

Spiegels

Kerstversiering

12

Touw (verschillende formaten) 6, 7, 12, 17

Knuffels

13

Verband

10

Kranten

12, 17

Verkleedkleren

11, 14

Krijtjes

11, 14, 17, 21

Wasknijpers

12, 13, 14, 20, 24

Kruiptunnel

15, 22

Waslijn

13, 14, 20, 24

Kussens

13, 18

Watten

11

Wol

17

Lege plastic flessen

16

(verschillende formaten)

2, 18

Zakdoekjes

23

Luchtbedden

6

Zwemspullen

20

8
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Lekker Fit: Lekker bewegen
Lekker Fit: Basisspellen
Een aantal activiteiten hebben als basis een van de onderstaande basisspellen. Een
basisspel kan worden toegepast op elk moment van de dag en je kunt het met gemak
aanpassen aan je thema.

1. De speelparachute

6. Beweeg als…

Zie ook activiteit “Tomatensoep”

Zie ook de tips bij activiteiten

Spelen met de speelparachute is gegarandeerd succes. Heb je geen speelparachute?
Gebruik dan een laken. Ga met de kinderen om de speelparachute staan, pak hem vast
en speel een van de volgende spellen:
• Materialen laten stuiteren. Probeer de materialen eraf te laten stuiteren of houd ze er 		
juist op.
• Kinderen eronder door laten kruipen of eronder laten liggen terwijl andere kinderen op
en neer bewegen.
• Beweeg de parachute op muziek.

Laat de kinderen hun jas pakken als een olifant, een clown, een aap. Bij elk thema
kun je wel een aantal manieren bedenken om je voort te bewegen. Even wachten tot
alle kinderen aan tafel zitten? Laat de kinderen dan nog even rondlopen of doe een
bewegingsspelletje aan tafel. “Kom dan dansen wij nog even als een prinses!” of “Zullen
wij nog even doen alsof we een pizza bakken?”

2. Spullen verstoppen
Zie ook activiteit “Tijgeren maar” of “Zoeken zoeken zoeken”
Kinderen kunnen eindeloos verstoppertje spelen, dingen verstoppen of zoeken. Bij elk
thema kun je wel materiaal (laten) verstoppen. Dit kan zowel in de groep als bijvoorbeeld buiten op de speelplaats. Begraaf bijvoorbeeld schatten in de zandbak en laat de
kinderen de schatten verzamelen.

3. Lopen, pakken, doen

7. Muziek en bewegingsverhaal
Zie ook activiteit “Wiebelbillenboogie” of “Berenjacht”
Zoek bij elk thema bijpassende muziek uit en dans samen met de kinderen elke
dag even op een muziekje. Lees je een prentenboek voor? Bekijk dan steeds welke
mogelijkheden er zijn om kinderen te laten bewegen. Dit hoeft natuurlijk niet elke keer
als je voorleest, maar zorg dat je de kinderen een paar keer per week de ruimte geeft
om te bewegen bij een verhaal of prentenboek.

Mijn eigen basisspellen

Zie ook activiteit “Grote schoonmaak”
Kinderen kunnen vaak al meer zelfstandig dan je denkt. Laat kinderen zelf materiaal
pakken voor activiteiten. Kunnen ze er niet bij? Geef ze een trapje! Ook kunnen
kinderen je uitstekend helpen met schoonmaken, iets uit de keuken halen en bedden
verschonen. Naast dat kinderen zo meer bewegen geef je kinderen verantwoordelijk en
stimuleer je de zelfstandigheid.

4. Ontdekken
Zie ook activiteit “Zakdoekjesdans” en “Babydans”
Zorg voor veel materialen die samenspel en experiment uitlokken. Denk aan
verhuisdozen, bubbeltjesplastic, posterkokers, doeken, lege flessen gevuld met
materiaal etc. Leg alle materiaal op de grond en ontdek samen met de kinderen de
mogelijkheden. Deze materialen zijn ook erg geschikt om baby’s te stimuleren om te
bewegen.

5. Fotokaarten
Zie ook activiteit “Fotospeurtocht” en “Levende puzzel”
Speel “ren je rot” met woordkaarten van het thema. Hang de kaarten steeds op een
andere plek en laat kinderen naar de woordkaart rennen/lopen die jij noemt.
Of maak foto’s van verschillende lichaamshoudingen of lichaamsdelen. Je kunt kinderen
de houding van de foto laten aannemen of je laat kinderen de grond raken met het
lichaamsdeel op de foto.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
1 Aardappelen vegen
De kinderen vegen de aardappelen met een
bezem door de groep.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Hoe krijgen we de aardappelen weer in de winkel?
Wat doen we met de aardappelen?
Wie kan voordoen hoe je met de bezem kunt vegen?
Moedig kinderen aan. ‘Jij kunt al goed vegen zeg.’
Wat kunnen we nog meer opvegen?
Waar rolt de aardappel naartoe?

Probeer de aardappel maar vooruit te duwen.
Kun je de bezem ook trekken?
Wat gebeurt als je de bezem heel hard vooruit
duwt?
Wil je het eens met een grote bezem proberen?
Kunnen jullie de aardappelen ook naar elkaar toe
duwen?

Doordenkers:
eten

winkel

Doel van de activiteit:

Hoe kun je het gebruiken van de bezem gedurende de dag inzetten?
Hoe doe je deze activiteit als je maar een bezem hebt? Of hoe doe je het zonder bezems?
Hoe kun je kinderen nog meer uitdagen tijdens deze activiteit?

Tips voor vervolg:

De kinderen beleven plezier aan de rollende aardappelen.
De kinderen kunnen een voorwerp hanteren tijdens het bewegen.
De kinderen leren kracht te zetten bij het vegen.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de aardappel(en)
de doos (de dozen)
opruimen
vegen
in de doos doen

duwen
rustig(er)
snel(ler)
pakken
erin doen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Doe deze activiteit in de kleine groep.
• Leg veel aardappelen op de grond (op een aantal meter van de winkel: themahoek) en zet in de winkel een aantal
lege dozen of kisten.
• Zorg voor voldoende (kinder)bezems.

Opbouw van de activiteit:
Wat is er nou gebeurd in de winkel? Alle aardappelen zijn op de grond gevallen. Hoe kunnen de kinderen de
aardappelen opruimen? Wijs de kinderen op de bezems in de winkel en vraag of ze willen helpen om alle aardappelen
naar de dozen te vegen.
Willen de kinderen een spelletje doen met de aardappels en de bezems? Ieder kind mag steeds een aardappel naar de
doos vegen en in de doos doen.
De kinderen gaan zo steeds op en neer van de aardappelen naar de dozen en weer terug. Veeg ook eens rustiger en
dan juist weer sneller. Kunnen de kinderen dat ook? Wat gebeurt er dan met de aardappelen?

• Als je heel veel dozen hebt kun je de kinderen de dozen laten stapelen, wie kan de hoogste toren bouwen zonder dat
deze omvalt?
• Je kunt de kinderen natuurlijk ook op en neer laten lopen met een stapeltje dozen. Hoeveel dozen kunnen ze naar de
winkel dragen? Ook eierlopen past goed bij deze activiteit. Een ei op een lepel leggen, en met de lepel in je hand
naar het eierdoosje lopen.
• Maak een parcours en laat de kinderen het parcours afleggen door de aardappel vooruit te vegen. Gebruik hiervoor
de meubels of hoepels, pilonnen en kussens.
• Voer een bezemdans met de kinderen uit. De kinderen kunnen de bezem als danspartner gebruiken of de bezem
vooruit duwen.
• Buiten kun je kinderen met een bezem het plein laten vegen of ze voorwerpen vooruit laten duwen.

Wist je dat…
… het goed hanteren van een grote bezem nog een hele klus is voor peuters?
… juist het combineren van taal en dans/beweging de taalontwikkeling stimuleert?
… kinderen alle lichaamsdelen gebruiken bij deze activiteit? Volop in beweging dus.
… kinderen bij het uitvoeren van het parcours leren hoe ze afstanden kunnen inschatten?
… je kinderen juist goed kunt laten bewegen tijdens alledaagse routines als vegen en schoonmaken?

Uit de praktijk
“Ik laat de kinderen nu elke dag vegen. Twee vliegen in een klap: de kinderen bewegen en de groep
is weer netjes.”

Mijn ideeën

Varieer door een doos te maken voor de kleine en een doos voor de grote aardappelen. Je kunt natuurlijk ook
verschillende dozen pakken voor verschillende soorten aardappelen.
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2 Babydans
De kinderen voeren verschillende bewegingen
uit met een pop en een baby.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat vindt een baby prettig? Wat niet?
Hoe pak je een baby op?
Wat kun je doen als een baby huilt?
Heb je ook een baby thuis?
Wat doet mama of papa altijd met de baby? Hoe doen
ze dat?

Wieg de baby maar op en neer.
Kun je heel voorzichtig rondjes draaien met de
baby?
Dans maar heel zachtjes op de muziek
Nu gaan we voorzichtig trekken.
Wie kan nog iets doen wat een baby fijn vindt?

Doordenkers:
baby

muziek

Doel van de activiteit:

Hoe kun je peuters nog meer een rol geven bij het spelen en verzorgen van baby’s op de groep?
Welke woorden komen de volgende keer aan bod als je deze activiteit doet met kinderen?
Welke bewegingen kun je bedenken als je een dans met kinderwagens zou doen?

Tips voor vervolg:

De kinderen hebben plezier aan het bewegen met een pop of baby.
De kinderen leren hun bewegingen aanpassen aan verschillende muziek en ritmes.
De kinderen leren kracht in de armen te gebruiken (bij het trekken van de deken).

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de baby
zachtjes
voorzichtig
fijn of prettig
wiegen

dansen
op en neer
trekken
wiegen
bewegen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Voer deze activiteit in de kleine groep uit, vooral als je echte baby’s bij
de activiteit betrekt.
• Bereid een prentenboek over een baby voor.
• Neem voor elk kind een babypop en een draagdoek of een doek die omgebonden kan worden.
• Zorg voor een slaapzak of dikke deken.
• Zoek een rustig muziekje uit, het liefst een speciale baby CD.

Opbouw van de activiteit:
Lees een prentenboek over een baby voor. Laat de kinderen vooral reageren op het verhaal en vraag kinderen naar
eigen ervaringen. Kunnen de kinderen een baby nadoen? Welk geluid maakt een baby? Hoe beweegt een baby zich?
Vinden baby’s harde geluiden prettig? En schrikken de baby’s als er hard gerend wordt? Wat zien ze jou met een baby
doen?

• Gebruik verschillende soorten muziek om het verschil in muziek en dans die erbij hoort duidelijk te maken.
• Laat de kinderen zelf als baby’s bewegen op babymuziek. Dit kan prima met de baby’s erbij als je duidelijke 		
afspraken maakt.
• Stel een parcours op in de groep, kinderdagverblijf of buiten. Laat de kinderen een parcours met een kinderwagen
afleggen.
• Maak van lege plastic flessen muziekinstrumentjes, om babymuziek te maken. Baby’s vinden het overigens erg leuk
om met deze flessen op de grond te spelen. Zorg er dan wel voor dat de doppen goed vastzitten.
• Laat kinderen kruipend of tijgerend de jassen pakken, naar buiten gaan etc.

Wist je dat…
… je de kinderen op deze manier leert hoe ze beheerste bewegingen kunnen uitvoeren?
… peuters het heel fijn vinden om voor een baby te zorgen? We betrekken ze er vaak te weinig bij.
… peuters het ook heel prettig vinden om naar babymuziek te luisteren? Door alle prikkels op een dag is het heel fijn
om even naar rustige muziek te luisteren en erop te bewegen.
… je door deze activiteit te herhalen het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen kunt stimuleren?
… eigenlijk elke dag even gedanst zou moeten worden met peuters en baby’s?

Uit de praktijk
“De peuters vonden het zo leuk om een echte baby op de slaapzak te trekken en de baby’s genoten er ook
enorm van. Leuk om de peuters zo met de baby’s bezig te zien!”

Mijn ideeën

Geef de kinderen een babypop. Vraag of ze bewegingen met de pop kunnen maken die baby’s fijn vinden. Zet daarna
het muziekje op. Willen de kinderen met hun baby dansen, rondjes draaien, wiegen enz? Doe zelf ook mee en geef de
kinderen ideeën wat ze nog meer kunnen doen om hun baby een fijn gevoel te geven.
Na het dansen zijn de baby’s misschien een beetje moe geworden. Baby’s vinden het heel fijn om vooruit geduwd te
worden in een kinderwagen of getrokken te worden als ze op een deken liggen.
Samen leggen jullie de babypoppen op de slaapzak en met de kinderen ga je de slaapzak door de groepsruimte
trekken. Daarna leggen jullie de baby in bed of kunnen de kinderen met de baby op de grond spelen.
Varieer door een echte baby op een slaapzak te leggen. Dit is voornamelijk geschikt als je werkt met een klein groepje
peuters. De peuters en de baby’s zullen er veel plezier aan beleven.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
3 Ballenfeest!
De kinderen spelen met ballen.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wanneer krijg je een cadeau?
Wat zou er in dit cadeau zitten? Voel maar eens.
Zing je mee?
Hoe kan ik zien dat het een mooie kring is?
Waar zit je been, heup, buik, rug, knie, je
voorhoofd enz.

Wat kun je met een bal doen?
Kun je de bal ook hoog in de lucht slaan?
Kunnen jullie de bal tussen jullie voeten houden?
Doe eens voor hoe je de bal met je neus naar
voren duwt.
Kunnen jullie snel naar de overkant?

Doordenkers:

Sinterklaas

feest

verjaardag

zomer

Doel van de activiteit:
De kinderen hebben plezier in het bewegen met ballen.
De kinderen leren samen te werken bij het in beweging brengen van de ballen.
De kinderen leren gericht gebruik te maken van hun lichaamsdelen bij het bewegen van de bal.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de bal
het cadeau
uitpakken
de zak *
sinterklaas*

in de kring
doorgeven
naar elkaar gooien / slaan
naar de overkant
snel

*Afhankelijk van het feest kunnen de woorden worden aangepast. Bijvoorbeeld: de jarige, de kerstbal etc.

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Maak de ruimte zo leeg mogelijk. Kinderen die gaan bewegen hebben
veel ruimte nodig. Deze activiteit kun je in de grote groep of in de kleine groep uitvoeren.
• Verzamel veel strandballen en blaas ze op. In ieder geval een voor elk kind en natuurlijk een voor jezelf.
• Stop de ballen in een juten zak, een grote doos (met strik) of een andere bij het feest passende verpakking.
• Gebruik een krijtje om een streep voor start en finish op de grond te tekenen.

Opbouw van de activiteit:
Zing eventueel een (Sinterklaas) feestliedje. Sinterklaas heeft een groot cadeau gebracht, waar alle kinderen heerlijk
mee kunnen spelen. Vraag de kinderen: ‘Wat zou erin zitten? Wie wil het cadeau uitpakken? Pak er maar allemaal een
bal uit.’
De kinderen spelen eerst vrij met de ballen. Kijk wat de kinderen met de ballen doen en imiteer deze bewegingen. Je
kunt de bewegingen ook uitbreiden: laat de ballon bewegen met je handen, armen, voeten, benen, hoofd.

Hoe zou je baby’s met strandballen kunnen laten spelen?
Hoe werk je afwisselend aan het versterken van de spieren, het bewust worden van de ademhaling,
en het verbeteren van de conditie van het kind?
Hoe kun je deze activiteit aanpassen aan het thema “Lente”?

Tips voor vervolg:
• Zet een leuk muziekje op waarop de kinderen kunnen dansen met de ballen.
• Ballenregen. Je gooit achter elkaar ballen uit de doos de ruimte in. De kinderen rennen rond en moeten zo
snel mogelijk de ballonnen halen en terug in de doos doen. Kies afwisselend ook andere vormen van bewegen,
bijvoorbeeld kruipen of tijgeren.
• Je kunt ook met een bal spelen aan tafel. Leg de bal in het midden van de tafel. Twee kinderen staan tegenover
elkaar aan een (korte) kant van de tafel. Kunnen ze de bal naar de andere kant van de tafel blazen? Als de bal op de
grond valt, beginnen de kinderen opnieuw met de bal in het midden.
• Speel de spelletjes met ballonnen. Let wel op of dit is toegestaan op jouw kinderdagverblijf.
• Laat de kinderen strandballen in een kruiwagen vervoeren en daarna ballonnen. Wat is het verschil?

Wist je dat…
… liggend op de buik ballen wegslaan een goede oefening is voor de rugspieren net als op je tenen lopen, lopen met
een voorwerp op je hoofd en bewegingen maken, waarbij de armen ver omhoog worden uitgestrekt?
… spelen met strandballen en ballonnen de oog-handcoördinatie bevordert?
… je de ballonnen niet te hard op moet blazen; dan knallen ze minder snel en zijn ze gemakkelijker te hanteren?
… het best even kan duren voordat de kinderen het spelelement bij ballonnenregen (zo snel mogelijk de ballonnen
verzamelen) doorhebben. De kinderen zullen misschien eerst weer gaan spelen met een ballon?
… kinderen door deze activiteit ook afstanden en snelheid leren inschatten?

Uit de praktijk
“Kinderen vinden het geweldig om met strandballen te spelen, ze kunnen zich volop uitleven.”

Mijn ideeën

Als de kinderen zijn uitgespeeld of een volgende keer:
• Zing het liedje: “We maken een kringetje” en ga met de kinderen in de kring zitten met de voeten naar het midden toe
en met de handen naast je op de grond zodat je hierop kunt steunen. Geef een bal met de voeten door.
• De kinderen gaan tegenover elkaar zitten. Wie kan de bal al naar elkaar rollen, gooien of slaan? Je kunt het 		
moeilijker maken door de kinderen op de buik te laten liggen, dit vraagt veel van de nek- en rugspieren.
• Beweeg op handen en voeten, en dan de bal met de neus vooruit duwen. Kun je de bal ook al vooruit blazen?
• Loop met de bal tussen de knieën of een bal tussen twee kinderen in.
• Als variatie kun je een uitdagingelement toevoegen. Wie brengt zijn bal aan de overkant? Teken een start en finish
op de grond.
• Samenspelen met een bal. De kinderen brengen in tweetallen een bal naar de overkant. Dit doen ze op verschillende
manieren. Kunnen de kinderen de bal naar de overkant brengen zonder hun handen te gebruiken?
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Lekker Fit: Lekker bewegen
4 Ballenregen
De kinderen rapen zo snel mogelijk de ballen op
en gooien deze weer in de emmer.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Gaat het nu hard regenen of zacht?
Kun jij het nu hard/zacht laten regenen?
Waar doen we de druppels in?
Wat gebeurt er als we de volle emmer omstoten?
Zing tijdens het gooien het liedje “Het regent, het
regent. De pannetjes worden nat”.

Wie kan er al heel snel regendruppels pakken?
Nu gaan we de regendruppels kruipend oppakken
en terugbrengen.
Hoeveel regendruppels kun je in je handen
houden?
Wie wil nu de regendruppels uit de emmer gooien?
Wie kan die druppel van de kast halen?

Doordenkers:
regen

het weer

herfst

Doel van de activiteit:

Wat kun je met baby’s en zachte balletjes of pittenzakjes doen?
Hoe pak je deze activiteit aan als je geen zachte balletjes hebt?
Hoe kun je samenwerking tussen kinderen bevorderen?

Tips voor vervolg:

De kinderen krijgen plezier in het snel opruimen.
De kinderen leren snelheid te maken (bij het terugbrengen van de ballen).
De kinderen leren kracht gebruiken (bij het gooien van ballen).

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de regen(druppel)
hard(er)
zacht(er)
de emmer
op de grond vallen

pakken
rollen
gooien
erin doen
snel

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte of de gang plaats
• Verzamel veel foamballetjes (zachte tennisballen) of pittenzakjes.
• Gebruik een emmer, bak of mand om de balletjes te verzamelen.

Opbouw van de activiteit:
Als je deze activiteit voor de eerste keer speelt, laat de kinderen dan eerst ontdekken wat ze allemaal met de ballen
kunnen doen. Stimuleer de kinderen door zelf mee te spelen en eventueel voor te doen wat je met de ballen kan doen
(gooien, knijpen, rollen etc.)
Jullie zitten in het midden van de ruimte met een volle emmer met balletjes. Wijs de kinderen op de regen buiten en
praat er samen over; Welk geluid maakt de regen tegen het raam? Wie vindt regen prettig? Wat kun je allemaal in de
regen doen?

• Kinderen lopen met een paraplu door de ruimte en jij gooit de balletjes op de paraplu (met een pittig muziekje 		
bevorder je dat ze gaan lopen)
• Buiten kun je kinderen regendruppels met de hand op laten vallen. Dit kan als het regent of als het warm is met een
tuinslang.
• In de herfst kun je ook met bladeren gooien, deze dwarrelen meer door de lucht en geven daardoor een ander effect.
• Geef alle kinderen een emmer en laat ze proberen de balletjes met de emmer op te vangen.
• Kinderen vinden het heel leuk om door de plassen te stampen. Dus laarzen aan en stampen maar!

Wist je dat…
… het best even kan duren voordat de kinderen het spelelement (de ballen verzamelen) door hebben? Wellicht rennen
de kinderen vooral achter de ballen aan, of houden ze de ballen als een trofee bij zich.
… dat ook prima is, het gaat er vooral om dat kinderen plezier hebben in het verzamelen of juist bij zich houden
van de ballen?
… je eindeloos kunt variëren met balletjes om de coördinatie in de ruimte van kinderen te bevorderen?
… kinderen door deze activiteit ook afstanden leren inschatten?
... kinderen het ook leuk vinden om buiten te spelen in de regen?

Uit de praktijk
“Het leek wel een mierennest, zoals de kinderen achter de ballen aan holden en kropen. Wat een plezier
beleefden de kinderen aan de rondvliegende balletjes.”

Mijn ideeën

Gooi de regendruppels (de balletjes) in de lucht. Kunnen de kinderen alle regendruppels verzamelen en in de emmer
doen? Als je het spel een aantal keer hebt gespeeld kun je een uitdaagelement toevoegen: de kinderen moeten ervoor
zorgen dat de emmer niet leeg raakt. Ze zullen de ballen dan zo snel mogelijk terug naar de emmer moeten brengen.
Varieer door de ballen langzaam te gooien of iets sneller. Gooi de balletjes alle kanten uit, zodat de kinderen de ballen
kunnen volgen en bijvoorbeeld onder de tafel kunnen kruipen. Probeer ook eens een bal op een kast te gooien en laat
de kinderen oplossingen bedenken om de regendruppel te pakken. Misschien zijn er ook kinderen bij die de ballen tot
aan het plafond kunnen gooien!
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Lekker Fit: Lekker bewegen
5 Bewegen in het bos
De kinderen maken een boswandeling door de
groepsruimte en spelen allerlei spelletjes.
•

Thema’s:

•
•

herfst

dieren

kabouters

sprookjes

Doel van de activiteit:
De kinderen beleven plezier aan verschillende themagerichte spelletjes.
De kinderen leren de betekenis van woorden door het uitbeelden en spelen.
De kinderen hanteren een gezonde ademhaling (de houthakker).

•

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

het bos
het konijn
het hert
het blad/ de bladeren
het hout

kruipen
huppelen
springen
klimmen
vangen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Afhankelijk van het aantal spelletjes kun je deze activiteit in de grote
groep of met een kleine groep doen.
• Breng de ruimte in de sfeer van het thema.
• Bedenk van te voren welk van de onderstaande spelletjes je met de kinderen wilt spelen tijdens jullie wandeling. Kies
er een of twee uit.
• Verzamel voorwerpen uit het herfstbos: in ieder geval bladeren met verschillende vormen en kleuren. Zet voor de
activiteit een tas of mand met bladeren klaar.
• Zorg voor 4 bakken, plak op elke bak een ander soort herfstblad (of ander materiaal dat je gaat sorteren). Zet elke
bak in een andere hoek van de ruimte.
• Overige materialen:
- voor Konijnengym: een krijtje of matten om slootje en meertje te maken en klimmateriaal (aantal stoelen op een rij,
		 of een aantal matrasjes op elkaar) om een bruggetje te maken.
- voor Sjoelen: een stapel bierviltjes of propjes papier.
- voor Welk dier ben jij?: een groot laken om over een tafel te hangen, om een hol te maken.
• Zoek leuke activerende muziek uit die je bij deze activiteit kunt opzetten.

Variaties: Wie niet kruipen wil, wie niet huppelen wil, wie niet springen wil, etc.
Zet eventueel het muziekje op.
Konijnengym
In het bos zijn konijntjes. Konijnen kunnen heel goed huppelen en springen enz. Herhaal de manieren van lopen
(Zie: Wie niet lopen wil) en voeg nieuwe manieren toe. Stop kijk uit, water! ( Springen). De konijntjes komen bij een
bruggetje( erover klimmen), bij een meertje (kinderen zwemmen op hun buik).
Sjoelen met konijnenkeutels
Kijk eens! Allemaal konijnenkeutels! Willen jullie met de konijnenkeutels spelen? Stimuleer de kinderen om de 		
bierviltjes over grond vooruit te schuiven. Kunnen jullie de muur raken met de keutels?
Welk dier ben jij?
Als je de muziek hoort mag je bewegen als een dier uit het bos: konijn, vogel, beer, hert etc.
Als de muziek stopt, kruipt het dier snel in zijn holletje en gaat slapen.
De houthakker
Wat hoor ik daar voor geluid? Het is een houthakker die boomstammen hakt. We doen met z’n allen de
houthakker na:
- Ga staan als een houthakker, rechtop met de voeten uit elkaar.
- Breng je armen naar boven en houdt je bijl vast
- Adem in
- Breng de bijl tussen je benen, alsof je een groot stuk hout hakt
- Adem uit
- Breng je armen weer omhoog, enz.
- Het is wel een hele dikke boomstam! We moeten volgens mij nog een paar keer hakken!
Bewegen met bladeren
Wijs de kinderen op de mand met de herfstbladeren. Wat kunnen we er allemaal mee doen? Stimuleer de ideeën van
de kinderen door zelf mee te doen. In de lucht gooien? Weer oprapen? Opvangen?
Het zijn allemaal verschillende soorten bladeren. Zullen we de bladeren weer opruimen? Kijk eens naar de 		
verschillende bomen (de bakken in de hoeken) Welk blad hoort bij welke boom? Kunnen jullie de bladeren naar de
goede boom brengen?

Varieer door de bladeren op verschillende kenmerken te sorteren (kleur, vorm maar groot- klein kan ook). Je kunt
natuurlijk ook verschillende soorten noten of andere herfstattributen sorteren.

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Ben je wel eens in het bos geweest?
Wat is er allemaal in het bos te zien?
Welk dier ben jij?
Waarom hoort dit herfstblad aan deze boom?
Is dit blad hetzelfde of anders?

Kunnen jullie net als de konijntjes lopen/ rennen/
huppelen/springen?
Hoe beweegt een konijn, vogel, beer en hert? Doe
eens voor.
Verzamel zoveel mogelijk konijnenkeutels of
bladeren.
Zo, jij bent een stoere houthakker! Laat eens zien
hoe goed jij hout kan hakken.
Hoeveel bladeren kun jij oppakken en dragen?

Doordenkers:
Hoe kun je deze activiteit aanpassen aan het thema “kabouters”?
Welke spelletjes kunnen jullie nog meer tijdens jullie boswandeling spelen?
Welke woorden komen de volgende keer aan bod als je deze activiteit met de kinderen uitvoert?

Opbouw van de activiteit:

Tips voor vervolg:

Vandaag gaat de groep lekker wandelen in het bos (door de groepsruimte). Tijdens de wandeling komen de kinderen
allerlei dieren tegen. Benoem welke dieren jullie tegenkomen en vraag de kinderen de dieren na te doen; ‘Kijk een
egeltje! Wie kan er kruipen als een egel? Daar springt een konijntje. Zullen we allemaal als een konijntje springen?’
Tijdens de wandeling kunnen jullie ook allerlei spelletjes doen:

• Bewegen met bladeren kan natuurlijk ook met allerlei andere voorwerpen uit het thema gedaan worden zodat het
nooit gaat vervelen.
• Laat de kinderen bomen uitbeelden met takken die waaien in de wind.
• Geef de kinderen stroken bruin crêpepapier; op de muziek maken ze bewegingen van takken in de wind.
• Laat de kinderen bellenblazen. De kinderen blazen de bellen weg.
• Een wandeling of speurtocht door het park maken en met de kinderen bladeren, eikeltjes, takken etc. zoeken.

• Wie niet lopen wil
Tekst: Wie niet lopen wil, Wie niet lopen wil, Wie niet lopen wil, Sta stil (tweemaal).
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Lekker Fit: Lekker bewegen
Wist je dat…
… bij activiteiten als “De houthakker” de borstkas ruimer gemaakt wordt waardoor de peuter dieper kan ademhalen?
Dit kun je de kinderen ook goed laten doen als ze bijvoorbeeld boos zijn.
… je elke keer de nadruk op andere woorden kunt leggen, passend bij het gekozen spelletje?
… je een van deze spelletjes heel makkelijk tussendoor kunt spelen?
… je het elke keer een stukje moeilijker kunt maken? Je raakt dus nooit uitgespeeld. Laat kinderen bijvoorbeeld 		
moeilijkere dieren uitbeelden of zet hindernissen neer.
… je bij het spelletje bewegen met bladeren (of andere voorwerpen) naast beweging het denkvermogen van kinderen
stimuleert?

Uit de praktijk
“Nadat we gespeeld hadden met de bladeren brachten ook veel ouders kastanjes, beukennootjes,
eikeltjes, paddenstoelen enz. mee. Ook leuk voor in de themahoek!“

Mijn ideeën
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Lekker Fit: Lekker bewegen
6 Bewegen op lucht
De kinderen worden geprikkeld tot bewegen op
verschillende soorten luchtbedden in de groepsruimte.

Thema’s:

zomer

water

het strand

Geef alle kinderen voldoende tijd om de verschillende bewegingen te oefenen.
Varieer door de kinderen te laten bewegen op de muziek. Welke bewegingen passen bij de verschillende stukken in de
muziek?

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Waar kan je de pomp allemaal voor gebruiken?
Hoe ziet dit luchtbed eruit?
Wat voel je als je op de pomp drukt en de slang
bijvoorbeeld in je gezicht richt? Hoe voelt dat? Fijn,
raar of vervelend?
Wat kun je allemaal met een luchtbed doen?
Wat gebeurt er als je de stop eruit trekt?

Wie kan kruipen op het luchtbed?
Kan jij je evenwicht bewaren en hoe doe je dat?
Zullen we proberen helemaal tot aan de overkant te
schuiven met het luchtbed?
Hoeveel kinderen passen op een luchtbed?
Kan er iemand een koprol maken?

Doel van de activiteit:

Doordenkers:

De kinderen ontdekken de verschillende mogelijkheden van bewegen op een zachte ondergrond.
De kinderen leren hun evenwicht te bewaren en oefenen hun lichaamsbalans.
De kinderen leren spierkracht in hun benen en armen te gebruiken.

Welke bewegingen kan je met de kinderen doen als ze het luchtbed vast moeten houden?
Hoe kan je met 1 luchtbed een groepsactiviteit doen?
Hoe zouden baby’s reageren op een luchtbed?

Woorden die aan bod komen:

Tips voor vervolg:

Themawoorden

Bewegingswoorden

het luchtbed
warm
het water
de lucht
de pomp / de luchtslang

schuiven
rollen
wiebelen
bewegen
oppompen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Je kunt deze activiteit met de grote groep doen als je voldoende 		
materiaal hebt.
• Verzamel voldoende verschillende luchtbedden.
• Je hebt minimaal een pomp nodig, maar liefst meer pompen. Dan kunnen kinderen meer doen.
• Pak een strandlaken om de luchtbedden en de pomp onder te verstoppen.
• De kinderen doen hun schoenen uit voordat de activiteit start.
• Gebruik eventueel muziek om te bewegen op de luchtbedden. Bijvoorbeeld Droomvlucht van De Efteling: http://www.
youtube.com/watch?v=Ji6Mr8RYr3M&feature=related. Deze muziek is erg rustig, maar er zit wel wisseling van tempo
in. De muziek van Pardoes van de Efteling is ook geschikt http://www.youtube.com/watch?v=MJQKEIKuI2g&feature=
related

Opbouw van de activiteit:
Nodig de kinderen uit rond het strandlaken te komen staan. Vraag ze wat ze denken dat eronder kan liggen. Laat de
kinderen eerst raden en daarna haal je het strandlaken weg. Weten de kinderen dan wat het is? Wijs de kinderen op
de pomp. “Wie wil er eens op drukken? Wat gebeurt er als je erop drukt?” Laat de kinderen even met de pompen
experimenteren. Misschien weet een kind al dat je er een luchtbed mee kunt oppompen. Kunnen de kinderen een
pomp nadoen? “Adem maar heel diep in en blaas dan weer heel hard uit.” Leg daarna goed uit wat een luchtbed en
een pomp is, zodat ook de minder taalvaardige kinderen weten wat de voorwerpen zijn. Vraag daarna de kinderen
je te helpen om de luchtbedden op te pompen. Pomp de luchtbedden niet te hard op. Op een half opgeblazen is het
evenwicht houden spannender.

• Geef drie kinderen een eigen luchtbed. Wat gaan ze doen? Gaan ze elkaar imiteren?
• Maak een lange luchtbeddenroute door het hele lokaal. Laat de kinderen over de luchtbedden heen kruipen.
• Maak touwen vast aan het luchtbed. De kinderen kunnen op het luchtbed gaan zitten of liggen en ze kunnen elkaar
door het kinderdagverblijf trekken.
• Haal er strandballen bij en doe vang en gooi spelletjes of laat kinderen (over) de strandballen rollen.
• Leg een luchtbed in de huishoek, zodat kinderen er mee kunnen spelen. Je kan ook een hoekje maken met meer
luchtbedden waar kinderen door kunnen gaan met bewegen.

Wist je dat…
… juist het oppompen van het luchtbed een intensieve maar goede oefening is?
… deze activiteit ook voor kinderen die nog niet kunnen lopen heel erg geschikt is?
… peuters het heel fijn vinden als de verschillende bewegingen in herhaling vaak terug komen?
… een andere ondergrond dan kinderen gewend zijn weer andere bewegingen bij kinderen uitlokt?
… de samenwerking tussen kinderen verbetert als je ze hand in hand op een luchtbed laat wiebelen?

Uit de praktijk
“Wat was het leuk om te zien hoe de luchtbedden ook beweging uitlokt bij de kinderen die net kunnen kruipen!”

Mijn ideeën

Als de luchtbedden zijn opgepompt, bekijk je eerst wat de kinderen zelf met de luchtbedden gaan doen. Daarna kan je
ze stimuleren om er bijvoorbeeld op te gaan rollen. Kunnen de kinderen op de luchtbedden kruipen? Kunnen ze ermee
schuiven? Een ander kind vooruit duwen? En lukt het om je evenwicht te bewaren als je er met één been op staat?
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Lekker Fit: Lekker bewegen
7 Dikke dikke olifant
De kinderen worden allemaal olifantjes en doen
als olifant verschillende bewegingsspelletjes.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Welke dieren zie je allemaal in de dierentuin?
Hoe groot is een olifant?
Weet je ook een paar kleine diertjes?
Wat zou een olifant nog meer eten?
Hoe praat de grote olifant? En hoe praat de kleine?

Wieg maar als een olifant heen en weer op je
voeten
Kun je je heel klein maken?
Spring zo hoog als je kunt!
Maak maar een slurf van je armen
Wie kan er hele grote stappen maken?

Doordenkers:
dieren

de dierentuin

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

De kinderen beleven plezier aan het bewegen op muziek
De kinderen ervaren het verschil in groot en klein, hoog en laag
De kinderen oefenen de grote motoriek

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de olifant
de slurf
dik / dun
groot / klein
hard /zacht

klein maken
groot maken
loslaten
springen
hurken

Voorbereiding:
•
•
•
•
•

Hoe kun je de kinderen samen laten werken?
Welke woorden komen de volgende keer aan bod als je deze activiteit doet met kinderen?
Welke variaties kan je bedenken met groot en klein?

De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Je kunt de activiteit met de grote groep uitvoeren.
Lees ter introductie een prentenboek voor over een olifant, bijvoorbeeld van Elmer of ‘Olifantensoep’
Bereid het liedje ‘olifantje in het bos’ voor : www.youtube.com/watch?v=R28V7eCgyP8
Gebruik tijdens de activiteit ook het liedje ‘dikke dikke olifant’: www.youtube.com/watch?v=Um0COWH8Veg
Maak een toverstaf van bijvoorbeeld een stok met crêpepapier slierten.

• Laat de kinderen zo traag mogelijk bewegen, en rondjes om hun as draaien als olifanten.
• De kinderen kunnen in tweetallen ‘olifantje in het bos’ uitbeelden.
• Stel een parcours op in de groep, kinderdagverblijf of buiten. Laat de kinderen een parcours als olifant afleggen,
maar ook als leeuw, aapje etc. Welke dieren en bewegingen kunnen ze zelf nog bedenken?
• De kinderen kunnen elke keer als grote of kleine olifanten naar de slaapkamer, naar buiten, of naar het toilet gaan.
• Waggel als olifanten op de maat en spreek de telrij 1,2,3 hierbij uit (of verder voor kinderen die de telrij al verder
beheersen).

Wist je dat…
…
…
…
…
…

je aanspraak doet op het samenwerken als je met alle kinderen een lange slinger maakt?
kinderen het heel erg leuk vinden om verschillende dieren na te doen?
muziek de kinderen veel ondersteuning geeft bij het uitvoeren van de bewegingen?
een driejarige over een lijn kan springen en dat een vijfjarige ongeveer 20 cm ver springt?
kinderen oefening nodig hebben in het met twee voeten tegelijk omhoog springen? De symmetrische motoriek moet
hiervoor goed ontwikkeld zijn.

Uit de praktijk
“Het liedje “olifantje in het bos” is een liedje dat de kinderen heel erg graag zingen en eindeloos herhalen.
Nu we er ook nog bewegingen bij doen, vinden de kinderen het helemaal leuk!”

Opbouw van de activiteit:
Lees met de kinderen een prentenboek over de dierentuin, waarbij ook olifanten in voorkomen. Misschien hebben
jullie in de ruimte wel een knuffelolifant? Kennen de kinderen liedjes over een olifant? Wie kent het liedje “olifantje in
het bos”? Nadat jullie het liedje een aantal keren gezongen hebben, zet je het muziekje erbij aan. Kunnen de kinderen
een lange olifantenrij maken? Jullie staan allemaal met de slurven dezelfde kant op en je hebt elkaar met twee handen
vast aan de schouders. Jij bent de mama-olifant en de kinderen zijn allemaal kleine olifantjes. Met grote stappen
loopt de olifantenrij door de groep. Lukt het om elkaar niet los te laten? Na een tijdje wil misschien een ander kind de
moederolifant zijn?

Mijn ideeën

Vervolgens gaan jullie in een kring zitten, op de hurken. Betover de kinderen met de toverstaf. We zijn kleine olifantjes
geworden met heel veel trek. Beeld uit dat je wel tien emmers met water drinkt en heel veel brood. Jullie worden steeds
een beetje groter. Wie kan nog groter worden? En heel heel groot? Als laatste springen jullie de lucht in. Nu zijn jullie
verschrikkelijk groot! Dit speel je aantal keer uit en zet dan “dikke dikke olifant” aan. Tijdens het liedje lopen jullie eerst
laag, met de knieën gebogen als olifanten door de ruimte.
Bij de tekst: tien emmers met water, een kruiwagen brood en daarom wordt je zo vreselijk groot,
Zakken door de knieën en aan het einde springen jullie omhoog.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
8 De grote schoonmaak
De kinderen leren de groepsruimte kennen door
deze op een speelse manier schoon te maken

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat gaan we eerst doen? En daarna?
Waarmee gaan we afstoffen?
Hoe krijgen we de bovenkant van de kast schoon?
Wat doen we allemaal in de emmer?
De dweil is nu wel erg nat. Wat moeten we er mee
doen?

Nu gaan we alle hoge plankjes afstoffen.
Kun jij die hoekjes nog even vegen?
Veeg maar van de ene kant naar de andere kant.
Wring de doekjes maar goed uit.
Hoeveel snippers kun jij nog vinden?

Doordenkers:

welkom in de groep

opruimen (schoonmaken)

Welke moeilijkere woorden kun je nog aanbieden tijdens deze activiteit?
Welke dansbewegingen kun je bedenken bij het schoonmaakliedje?
Wat kun je baby’s laten doen met bijvoorbeeld gele doekjes?

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

De kinderen ervaren schoonmaken en opruimen als een plezierige bezigheid
De kinderen leren de ruimte kennen (ruimtelijke oriëntatie)
De kinderen leren armkracht te gebruiken bij het verschuiven en tillen van meubels

• Laat de kinderen buiten het buitenspeelgoed flink afsoppen.
• Start de schoonmaak elke dag na het spelen met een schoonmaakdansje en gebruik hierbij het schoonmaakliedje.
• Maak tijdens de schoonmaak foto’s om de volgorde van de handelingen vast te leggen. Deze fotokaarten kun je
vervolgens steeds gebruiken als jullie gaan schoonmaken.
• Geef elk kind een geel doekje mee naar huis met de opdracht om thuis ook te helpen met schoonmaken.
• De grote verhuizing: wissel eens twee hoeken om en laat de kinderen de spullen van de ene hoek naar de andere
hoek verhuizen. Kinderen zullen het heel leuk vinden om met spullen te sjouwen.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

stoffer en blik
het (schoonmaak) doekje
vegen
dweilen
schoon

onder
op
in
bukken
pakken

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats met de grote groep.
• Zorg voor voldoende schoonmaakdoekjes, bezems, dweilen en emmers
• Als het heel schoon is, zorg er dan voor dat het hier en daar een beetje vies is. Maak er maar een rommeltje van. Leg
bijvoorbeeld kruimels en snippers verspreid op de grond en op kasten
• Zoek een schoonmaakliedje uit dat je aanspreekt, bijvoorbeeld:
- “De schoonmaaksonate” van Dirk Scheele http://www.legaldownload.net/Dirk-Scheele/album/index/id/29614/		
		track/197249?si=0
- of Het schoonmaaklied” van PartyKids http://www.legaldownload.net/Party-Kids/album/index/id/18807/		
		track/21289?si=0

Wist je dat…
…
…
…
…
…

kinderen het erg leuk vinden om schoon te maken? Maak er een routine van!
kinderen zich leren concentreren tijdens deze activiteit?
je kinderen heel goed kunt laten samenwerken tijdens deze activiteit?
je door kinderen elke dag te laten laat schoonmaken ze al zeker al 10 minuten bewegen?
je door het gebruik van trapjes en stoeltjes nog meer beweging bevordert? De kinderen kunnen dan ook op hogere
plekjes schoonmaken.

Uit de praktijk
“Door het schoonmaakdansje is het opruimen en schoonmaken ineens een hele leuke activiteit geworden!”

Mijn ideeën

Opbouw van de activiteit:
Praat met de kinderen over schoonmaken. “Wie maakt er thuis schoon? Wat wordt schoongemaakt? Helpen jullie wel
eens? Kunnen jullie voordoen hoe er wordt schoongemaakt?”
Ook in de groep is het belangrijk om schoon te maken. Laat een aantal schoonmaakspullen zien en vraag of de
kinderen weten wat alles is.
Vraag of de kinderen je willen helpen met schoonmaken. Bedenk samen wat moet er allemaal moet gebeuren. Vraag
wie er wil vegen, afstoffen of dweilen. Als je met een kleine groep aan de slag gaat, kun je ook een samen een
volgorde bepalen, zodat alle kinderen de verschillende onderdelen tegelijk uitvoeren. “Wat moeten we eerst doen? En
daarna?”
Varieer door er een spel van te maken als er niets schoon te maken is. Aan de ene kant van de ruimte liggen de
schoonmaakspullen en aan de andere kant moet iets worden schoongemaakt. De kinderen halen steeds opnieuw een
doekje op om iets schoon te maken aan de andere kant.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
9 Fotospeurtocht
De kinderen leren de groepsruimte of het kinderdagverblijf kennen door de voorwerpen of
plekken die op de foto’s staan te zoeken.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Is deze foto hier gemaakt?
Wat zie je op de foto?
Misschien kun je eens in de kast kijken?
Waar lijkt dit op?
Welke kleur/vorm heeft het?

Zoek maar eens waar de foto is gemaakt.
Kom eens allemaal kijken, Youri heeft het plekje al
gevonden!
Zullen we in de andere groep gaan kijken of ze dit
ook hebben?
Wil jij Tessa helpen met zoeken?
Pak het maar en leg het bij de foto.

Doordenkers:
welkom in de groep

opruimen (schoonmaken)

Doel van de activiteit:
De kinderen hebben plezier bij het verkennen van de groepsruimte of kinderdagverblijf.
De kinderen weten welke spullen zich waar in de ruimte bevinden.
De kinderen leren samen te werken.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de kast
de tafel
het bureau
de deur
de (huis)hoek
(de woorden zijn afhankelijk van de gekozen
foto’s en ruimtes)

zoeken
vinden (gevonden)
waar
kijken
pakken

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats of in het hele kinderdagverblijf. Je kunt deze activiteit in de grote groep
uitvoeren.
• Maak een aantal detailfoto’s van plekken in de ruimte (bordje uit de huishoek, poot van een stoel, een been van een
pop) Je kunt deze activiteit makkelijker maken door een duidelijk onderdeel te fotograferen of moeilijker door meer
details te fotograferen. Druk de foto’s af en plastificeer ze, zodat je ze vaker kunt gebruiken.
• Gebruik eventueel een leuk muziekje met tempo om het zoeken te bevorderen.

Hoe kun je de interactie tussen kinderen bevorderen tijdens deze activiteit?
Hoe kun je deze activiteit aanbieden als je geen camera op je werk hebt?
Hoe kun je ouders betrekken bij deze activiteit?

Tips voor vervolg:
• Maak detailfoto’s van kinderen (ogen, het haar, een deel van het gezicht) of foto’s van de ouders. Welke foto hoort bij
welk kind?
• Maak foto’s in de buurt en ga samen met de kinderen op zoek naar waar de foto’s gemaakt zijn. Geef elk kind of
tweetal een foto. Zorg wel voor voldoende begeleiding.
• Leg allerlei voorwerpen op tafel en laat kinderen hetzelfde voorwerp zoeken in de groep.
• Je kunt ook elk kind bijvoorbeeld een vorm of afbeelding van een themawoord geven en je plakt de vormen of 		
themawoorden ergens in de groep of gebouw. Zoeken maar!
• Geef elk kind of tweetal een opdracht, bijvoorbeeld “Jullie mogen in de groep van Karin een blauwe auto halen.” Is
het gelukt? Waar lag de auto?

Wist je dat…
… kinderen door deze activiteit heel goed leren welke spullen waar horen in de groep en daardoor het opruimen vaak
beter verloopt?
… je baby’s heel goed op zoek kunt laten gaan naar een verstopt geluidje, bijvoorbeeld een eierwekker of muziekje?
… kinderen het erg leuk vinden als je ze een opdrachtje buiten de groep geeft?
… je naast beweging het denkvermogen van kinderen stimuleert?
… vooral veel materiaal op kindhoogte moet neerzetten, zodat ze zelfstandig speelgoed kunnen pakken en opruimen?
Hierdoor bevorder je de autonomie en beweging.

Uit de praktijk
“Het liedje “olifantje in het bos” is een liedje dat de kinderen heel erg graag zingen en eindeloos herhalen. Nu we
er ook nog bewegingen bij doen, vinden de kinderen het helemaal leuk!”

Opbouw van de activiteit:
Leg de verschillende foto’s op de grond. Vraag de kinderen wat ze herkennen. “Waar zijn deze foto’s gemaakt? Wie
kan laten zien waar deze foto gemaakt is?” De makkelijke zullen ze misschien zo herkennen en kunnen plaatsen, bij
andere foto’s zullen ze hulp nodig hebben.

Mijn ideeën

Vraag de kinderen een foto uit te kiezen en samen gaan jullie zoeken naar waar de foto gemaakt is. Moedig de
kinderen aan door ze aanwijzingen en complimenten te geven.
Als jullie een aantal plekken of voorwerpen hebben gevonden/herkend van de foto, kun je kinderen allemaal een
foto geven om ze te laten speuren. Geef de kinderen die het al aankunnen een gedetailleerde foto en anderen een
makkelijkere foto. Laat de kinderen het voorwerp van de foto meenemen naar de kring als dat kan.
Varieer door ter plekke foto’s te maken met een camera of mobiele telefoon. De kinderen sluiten hun ogen terwijl jij een
foto neemt van een plek. Doe de ogen maar weer open! Waar heb ik deze foto gemaakt? Loop er maar naartoe.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
10 In het verband
Kinderen wikkelen verband of wc papier bij
elkaar om het hele lichaam en rollen het
verband weer af.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Waar heb jij pijn?
Heb jij al eens een pleister / verband gehad?
Wat gebeurt er als je arm / been gebroken is?
Wat doet de dokter in het ziekenhuis?
Zit het verband strak genoeg?

Wikkel het maar om je arm, been enz.
Ga maar liggen/ zitten/ staan/ lopen.
Kan je er mee lopen?
Wie wil het verband eraf doen?
Kunnen jullie allemaal het verband weer oprollen?

Doordenkers:
Hoe kun je rekken en trekken aan een stuk verband met baby’s uitvoeren?
Hoe kun je de samenwerking tussen kinderen bevorderen?
Wat zou je nog meer allemaal kunnen inwikkelen in verband?

ziek zijn

Tips voor vervolg:

Doel van de activiteit:
De kinderen hebben plezier in het spelen met verband.
De kinderen leren de juiste kracht gebruiken en te doseren bij het omwikkelen, rekken en strekken.
De kinderen ontwikkelen de fijne motoriek bij het leggen van een verband.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

het verband
de arm
het been
verbinden
de pijn

pakken
rollen
eromheen
strak(ker)
liggen, zitten, staan, lopen
(afhankelijk van de variatie)

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Om goed te kunnen helpen kun je de activiteit het beste in de kleine
groep uitvoeren.
• Zorg dat je voor elk kind twee rollen verband of toiletpapier hebt.
• Foto’s van een gipsen arm of been werken ondersteunend!
• Lees eventueel een voorbereidend boekje, bijvoorbeeld “Muis in het ziekenhuis”.

Opbouw van de activiteit:
De kinderen krijgen allemaal een rolletje verband of reep stof en ontdekken wat ze hier allemaal mee kunnen doen.
Stimuleer de kinderen door zelf mee te spelen en eventueel voor te doen wat je met de rolletjes en repen verband stof
kunt doen. Prikken de kinderen met vragen als: “Wat gebeurt er als je de rol omhoog gooit? Hoe lang is het verband
als je het helemaal uitrolt? Kunnen jullie zwaaien met het verband?”

• De kinderen omwikkelen elkaar in tweetallen wanneer ze op wat meer afstand (1 of 2 meter) van elkaar staan, 		
hierdoor maken ze grote bewegingen met de hele armen vanuit de schouders.
• Kinderen mogen zich aan elkaar wikkelen: bijvoorbeeld het been van het ene kind aan het been van het andere kind.
Daarna samen bewegen: lopen, hippen, schuiven, kruipen.
• Of met de armen aan elkaar: omhoog, omlaag, zwaaien en draaien.
• Eerst mogen de kinderen bewegen ( lopen, huppelen, springen, kruipen en omhoog, omlaag, zwaaien en draaien
met de armen) door de ruimte. Stimuleer de kinderen om soepel te bewegen met gebogen armen en benen. Zet
eventueel muziek op, die tot deze bewegingen uitnodigt. Daarna wikkelen de kinderen bij elkaar een arm of been in.
Daarna door de ruimte bewegen met gestrekte armen en benen. Ook hierbij kan je passende muziek opzetten, 		
waarbij de maat de kinderen ondersteunt.
• Het in het verband wikkelen van armen of benen kan regelmatig als spel in de themahoek (ziekenhoek) uitgevoerd
worden. Leg de benodigde materialen en zieke poppen of beren in de themahoek.

Wist je dat…
… de kinderen in deze activiteit oefenen met het inzetten van hun kracht ( strak of losser omwikkelen) en met spanning
en ontspanning (ingehouden en los bewegen)?
… het omwikkelen van elkaar en de poppen de ontwikkeling van de kleine motoriek stimuleert?
… als het verbinden niet zo goed lukt, de oefening op afstand, met grote bewegingen met de hele armen vaak wel met
veel plezier uitgevoerd kan worden?
… je met een grotere afstand (grote cirkels draaien om het kind) de focus legt op de grote motoriek?
… kinderen door deze activiteit ook leren samen te werken en spelen?

Uit de praktijk
“De kinderen vonden het erg grappig om elkaar te omwikkelen met verband om de armen en benen.
Ze wilden ook elkaars hoofd omwikkelen en moesten daar heel erg bij lachen.”

Mijn ideeën

Varieer door de kinderen twee aan twee tegenover elkaar te laten zitten. Met een rolletje verband kunnen ze overgooien en vangen, rollen of elk een uiteinde van een stuk verband vastpakken. De kinderen kunnen dan rekken en
strekken.
Ook kun je de kinderen een weggetje laten leggen van het afgerolde verband. Vraag wie er overheen kan balanceren?
Als ze uitgespeeld zijn vertel je dat je gevallen bent. “Kunnen jullie me helpen? Wie kan het verband om mijn been
wikkelen?” Het verband moet mooi strak zitten. “Hoe loop je als je verband om je voeten of benen hebt?” Misschien
kan een van de kinderen het voordoen. “Kunnen de kinderen lopen alsof ze een gipsen been hebben? En hoe beweeg
je een gipsen arm?” Willen de kinderen zelf ook verband om of dokter zijn? De kinderen krijgen een nieuwe rol
verband. Stimuleer dat de kinderen elkaar gaan verbinden, gaan lopen met een been in het verband en het verband
er ook weer afhalen en oprollen. Als de kinderen zijn uitgespeeld wordt het verband op de grond gelegd en weer
opgerold.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
11 Kabouterspelletjes
De kinderen zingen en bewegen op liedjes en
versjes over kabouters, reuzen en de herfst.
De kinderen doen ademhalingsoefeningen.

Thema’s:

kabouters

herfst

sprookjes

• Kabouterbuikje
Heb je wel eens een kabouterbuikje gevoeld? Leg je handen op je buik. Voel je dat je buik dikker wordt als je 		
inademt? En voel je dat je buik weer plat wordt als je uitademt? Herhaal dit een aantal keer. Deze oefening kun je
tussendoor herhalen.
• Lopen met kabouterstappen en met reuzenstappen
Als de kinderen op verschillende manieren hebben gelopen met kleine stapjes en laag bij de grond, maken ze zich
groot (armen omhoog, rek je uit) en bewegen ze zich als reuzen.
• Paddenstoelendans
Speel als stoelendans. Teken met krijt een aantal paddenstoelen op de grond. Als de muziek stopt moeten alle 		
kaboutertjes zo snel mogelijk terug naar hun paddenstoel. Laat alle kinderen in het spel, dus er zijn steeds evenveel
paddenstoelen als kabouters.

groot en klein

Doel van de activiteit:
De kinderen ervaren plezier in het uitvoeren van intensieve spelletjes.
De kinderen kunnen zich uiten door middel van beweging.
De kinderen worden zich bewust van de ademhaling (de buikademhaling kalmeert en activeert).

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de kabouter
de reus
de paddenstoel
de baard
de voetstap

beentjes in de lucht
schudden
ademen
grote en kleine stappen
uitrekken

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. De groepsruimte is in sfeer gebracht van het thema. Deze activiteit kun
je in de grote groep uitvoeren.
• Schuif eventueel een aantal meubels aan de kant.
• Het thema Herfst geeft je de mogelijkheid om leuke combinaties te maken van een aantal bestaande liedjes en 		
spelletjes, die beweging uitlokken. We bewegen als reuzen, kabouters etc. Kies van te voeren een of twee spelletjes
uit die je wilt uitvoeren.
• Neem voor de kabouterbaardjes witte watjes mee.
• Gebruik voor de paddenstoelendans een krijtje of hoepels.
• Het is leuk als je een aantal attributen en verkleedkleren zoals een kaboutermuts hebt.
• Bij de gymnastiek en het lopen als reuzen en kabouters kun je een muziekje zoeken.
• Zoek verschillende kabouterliedjes uit, bijvoorbeeld muziek van kabouter Plop.

Opbouw van de activiteit:
Je kunt tijdens deze activiteit de volgende combinaties van liedjes, bewegen en ademhalingsoefeningen proberen:
• Kaboutergymnastiek
De kabouters worden wakker en starten hun dag met gymnastiek. Handen draaien, armen zwaaien, voeten stampen,
billen schudden, knieën veren, etc. Varieer door het hele ritueel van opstaan, wassen enz. uit te beelden.
• Op een grote paddenstoel
Beeld samen met de kinderen de volgende woorden uit: grote, stippen, heen en weer wippen. Bij de laatste regel: En
met een diepe zucht ademen jullie diep in en uit en bij de beide beentjes HOEPLA in de lucht rollen jullie van de
billen op de rug met de beentjes in de lucht.
• Kabouterbaardjes weg blazen
Kunnen jullie helpen om de baarden van de kabouters weg te blazen? Laat de kinderen bijvoorbeeld op hun buik
liggen en kruipend of tijgerend de watjes wegblazen.
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Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Zing je mee?
Ben je ook een kabouter / reus?
Hoe ziet een kabouter / reus er uit?
Wat is een paddenstoel? Heb je ook een huis?
Wat zijn kabouter / reuzen stappen?

Kunnen jullie net als de kabouters met je billen
schudden?
Kunnen jullie harder blazen?
Kijk eens naar je dikke / platte buik? Kun je je buik
nog dikker maken?
Kun je nog kleiner / groter worden?
Wie kan de grote reuzenstappen maken?

Doordenkers:
Hoe kun je door de volgorde van de activiteiten bewust in te zetten, de kinderen in een actieve of rustige sfeer
brengen?
Bedenk hoe door gebruik van de liedjes baby’s vertrouwd kunt maken met bewegingen en gebaren.
Welke kabouterspelletjes kun je zelf nog bedenken?

Tips voor vervolg:
• Maak een parcours/ speurtocht d.m.v. kleine en grote voetstappen op de grond.
• Zing liedjes terwijl je het parcours volgt.
• Teken met de kinderen de omtrek van een reus en een kabouter op de muur of op de grond. Passen de kinderen
erin? Kan de reus ook anders gaan staan of liggen? De kinderen nemen een houding aan die je kunt tekenen. Beide
activiteiten kunnen natuurlijk ook met stoepkrijt buiten.
• Maak foto’s van kinderen als ze kaboutergym doen, laat de kinderen de foto’s zien. Laat de kinderen de bewegingen
benoemen nadoen.
• Reuzen- en kabouterwas. Laat de kinderen grote en kleine kledingstukken ophangen aan een hoge / lage waslijn.
• Laat de kinderen als slapende reuzen op hun rug op de grond liggen. Zet een kabouterpoppetje op hun buik. Kunnen
de kinderen het kaboutertje met hun ademhaling op en neer laten bewegen?

Wist je dat…
…
…
…
…

je met liedjes en versjes al snel een herkenbaar element bij het bewegen kunt creëren?
hoe meer je je activiteiten aanpast aan het thema, hoe betekenisvoller het wordt voor kinderen?
door een actief, rustig, grappig of rustig liedje te gebruiken richting geeft aan het bewegen?
dreumesen en peuters zich verbaal niet zo goed uiten, maar liedjes al snel kunnen meezingen en erop bewegen.
Zo kunnen peuters met hun lichaam uitdrukken wat hen met woorden nog niet lukt!
… ademhalingsspelletjes bijdragen tot een beter lichaamsbesef?

Uit de praktijk
“We doen de spelletjes voor een goede ademhaling de hele dag door, het maakt de kinderen energieker”.

Mijn ideeën
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Lekker Fit: Lekker bewegen
12 Kerstpret
De kinderen zoeken en sorteren schoenen.

Thema’s:

		

kerst

winter

Doel van de activiteit:
De kinderen ervaren plezier bij het bewegen op muziek en beweegspelletjes.
De kinderen ontwikkelen allerlei motorische vaardigheden.
De kinderen reageren op signalen (reactievermogen).

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

(Laten) benoemen van de versiering in de Kerstboom.
Wat zie je in de boom?
Wat is een sneeuwpop? Hoe ziet een sneeuwpop
eruit?
Zingen jullie de Kerstliedjes mee?
Wat ben jij voor Kerstversiering als de lichtjes in de
Kerstboom uitgaan?
Wat doen jullie thuis met Kerstmis?

Maak met elkaar eens een mooie slinger.
Hoe kan de Kerstboom steeds dikker worden?
Kijk eens hoe Marieke staat! Kun jij dat ook?
Hoeveel sneeuw heb jij al gemaakt?
Kunnen jullie elkaar raken met de sneeuwballen?

Doordenkers:

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

kerstmis
de kerstboom
de sneeuwpop
de Kerstman
de kerstbal

een slinger maken
stil
scheuren
dwarrelen
glijden

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats in de grote groep. De ruimte is in kerstsfeer gebracht en de meubels kun
je het beste aan de kant schuiven voor meer bewegingsruimte.
• Verzamel kranten en dikke sokken.
• Kies van te voren een of twee spelletjes uit onderstaande lijst die je met de kinderen wilt doen.
• Zoek een CD met kinderkerstliedjes, waarop peuters kunnen dansen.
• Zoek verschillende kerstattributen die het spel ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan kerstmutsen.

Opbouw van de activiteit:
Het thema kerst geeft je de mogelijkheid om leuke combinaties te maken van onderstaande activiteiten, structuur aan
te brengen en afwisseling te bieden in de dagindeling. Het is goed om gebruik te maken van de initiatieven van het kind
bij het doen- alsof- spel en het uitbeelden.
Je kunt tijdens deze activiteit de volgende combinaties van spelletjes doen:
• De boom wordt hoe langer hoe dikker: jullie maken met elkaar een slinger door elkaar een hand te geven. Het eerste
kind is de (kerst)boom en de andere kinderen wikkelen zich er omheen zodat de boom steeds dikker wordt. De boom
wordt weer dunner als de slinger zich weer ontvouwt. Een sneeuwpop kan natuurlijk ook steeds dikker worden!
• Stil, als een bal in de kerstboom: de kinderen bewegen vrij door de ruimte. Kunnen de kinderen er een kerstliedje bij
zingen? Als de lichtjes in de kerstboom uitgaan, blijven alle kinderen stil staan. Varieer door verstillen in de houding,
waarin ze op dat moment staan. Nog een stapje verder: de kinderen beelden kerstversiering uit. Als de kerstlichtjes
uitgaan, rollen ze zich bijvoorbeeld op als een bal of gaan heel recht opstaan met de handen in de lucht als de piek
in de kerstboom.
• Met de sneeuw spelen: als er geen witte kerst is, kan dit ook binnen. De kinderen scheuren snippers van kranten
of wit papier: sneeuwvlokken! Kunnen de kinderen de sneeuwvlokken laten dwarrelen? Ook baby’s vinden het leuk
als de sneeuwvlokken om hen heen dwarrelen. Varieer door samen van kranten proppen te maken en sneeuwballen
naar elkaar gooien. Ook kun je de kinderen sneeuwballen naar de groepsleiding laten gooien of bijvoorbeeld van een
afstandje in lege dozen.
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• Kerstmannen ochtend gymnastiek: iedereen krijgt een kerstmuts en een kussen voor onder de trui. Ineens zijn alle
kinderen Kerstmannen. Speel dat alle kerstmannen slapen en na het wakker worden gymnastiek gaan doen 		
(springen, lopen, armen strekken, benenzwaaien) Ook over grond rollen met een kussen onder de trui geeft een heel
ander gevoel dan normaal.
• Kerstdisco: Zet de CD met swingende kinderkerstliedjes op en dansen maar. Hoe danst een kerstman met een dikke
buik? Baby’s doen op schoot ook mee want het is feest voor iedereen.

Wat kun je nog meer allemaal in de kerstboom hangen (bij het verstillen)? Hoe kun je stimuleren dat de kinderen dit
zelf verzinnen en dat de kinderen dit gaan uitbeelden?
Hoe kun je bij deze activiteit het snel en langzaam bewegen bevorderen?
Probeer eens bij elk thema leuke combinaties te maken van een aantal bestaande liedjes en spelletjes, die beweging
uitlokken, lukt dat?

Tips voor vervolg:
• IJspret: Beeld samen met de kinderen uit dat jullie op de ijsbaan zijn: schaatsbewegingen maken (Eerst twee dikke
sokken over elkaar aantrekken!), glijden en sleetje trekken.
• De kinderen mogen kerstkaarten met wasknijpers aan een lint ophangen.
• Kerstpost rondbrengen: maak een brievenbus (doos met gleuf) en laat de Kerstman voor postbode spelen.
• Loop als een Kerstman naar buiten, als je de jassen gaat pakken enz. Buik naar voren en grote stappen maken.
• Zet een kunstkerstboom in de huishoek die kinderen steeds weer mogen optuigen. Zet de boom op een tafeltje met
een krukje ernaast. Dit bevordert nog meer beweging.

Wist je dat…
… kinderen een gevoel van ritme ontwikkelen door het bewegen op muziek?
… je bovenstaande spelletjes heel goed tussen verschillende activiteiten door kunt doen?
… juist de overgangsmomenten (spelen-opruimen, aan tafel-spelen enz.) heel geschikt zijn om een kort 			
bewegingsspelletje te doen?
… het ook in de winter belangrijk is om elke dag naar buiten te gaan? In de kou of met een beetje regen buiten spelen
is een hele andere beleving dan wanneer het droog en warm is.
… het een gevoel van samenhorigheid geeft als alle kinderen uit de verticale groep gezamenlijk een activiteit doen en
dat dit juist bij bewegen heel goed mogelijk is?

Uit de praktijk
“De kinderen reageerden meteen toen de lichtjes van de Kerstboom uitgingen. Alles viel helemaal stil.
Zo konden ze zich al zo goed concentreren.”

Mijn ideeën
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Lekker Fit: Lekker bewegen
13 Kussengevecht
Kinderen stoeien met kussens en knuffels.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Heb jij wel eens met kussens gespeeld?
Is het kussen hard of zacht? En de knuffel?
Hoe slaap jij in bed? Kun je dat eens voordoen?
Wat is dat nou, een kussengevecht?
Hadden de knuffels echt ruzie, denk je?

Wat kun je allemaal doen met het kussen?
Gooi het kussen maar eens in de lucht.
Laat je maar eens op de kussens vallen.
Sla maar eens met twee kussens tegen elkaar.
Hoeveel kussens kun je tegelijk oppakken?

Doordenkers:

		

slapen

knuffels

Hoe kom je aan zoveel mogelijk kussens?
Hoe kun je voorkomen dat de kussens door de hele ruimte vliegen?
Hoe vaak op een dag kunnen jouw kinderen hun energie echt even kwijt?

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

Kinderen kunnen lekker hun energie kwijt, maar leren ook om ingehouden bewegingen te maken.
Kinderen leren kracht te gebruiken door met kussens te gooien.
Kinderen leren hun evenwicht te bewaren (bij het kussengevecht en over kussens lopen).

• Laat de kinderen in tweetallen tegenover elkaar zitten, met de voeten tegen elkaar. Laat ze lekker trekken aan een
kussen of laken. (principe van touwtrekken)
• Kinderen vinden het heerlijk om met dingen te slepen. Laat ze alle kussens en knuffels in een hoeslaken stoppen. En
lekker door de ruimte slepen!
• Knuffelgooien: houd een kussensloop open en laat kinderen knuffels van de grond rapen en in de kussensloop 		
mikken.
• Bedden opmaken: laat de kinderen mee helpen met het opmaken van de bedden. Of speel met de materialen en
hang lakens aan een waslijn, klop kussens uit en vouw dekens op.
• Een nat laken: maak een laken goed nat. De kinderen zitten of staan in een rij en wringen met z’n allen een laken uit.
Daarna wordt het natuurlijk opgehangen aan de waslijn.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

het kussen / de kussens
het laken / de lakens
de deken(s)
de knuffel(s)
zacht

gooien
trekken
slaan
vallen
pakken

Voorbereiding:
•
•
•
•
•

De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Deze activiteit kun je het beste in de kleine groep uitvoeren.
Verzamel kussens, lakens en dekens. Hoe meer hoe beter!
Maak een grote berg van alle materialen en verstop een knuffel onderop.
Schuif eventueel een aantal meubels aan de kant voor meer beweegruimte.
Het is leuk als je een collega vraagt om alle spullen klaar te leggen als je buiten speelt of leg alles klaar als de 		
kinderen slapen. De verrassing van de berg kussens is dan extra groot.

Opbouw van de activiteit:
Maak een zacht snurk geluid. “Wie is dat nou?” Het geluid komt van onder de kussens vandaan. Zullen we op zoek
gaan naar het geluid? Begin een gesprekje met de knuffel over hoe het komt dat hij onder die kussens terecht is
gekomen en in slaap is gevallen. Alle knuffels hebben een kussengevecht gehouden toen jullie buiten waren. Vraag de
kinderen of zij weten wat een kussengevecht is. “Wie wil de knuffel vragen hoe dat kussengevecht ging?”

Wist je dat…
… als kinderen een hele dag binnen zijn, ze hun energie onvoldoende kwijt kunnen?
… je er daarom voor moet zorgen dat er voldoende momenten op een dag zijn waarin dit wel kan?
… kinderen door deze activiteit goed leren hoe ver ze kunnen gaan (met stoeien)?
… er veel te weinig wordt gestoeid? En dat vooral jongetjes hier wel veel behoefte aan hebben?
… een aantal kussens op de grond ook baby’s stimuleert om erover heen te kruipen, eronder te kijken en erover heen
te rollen?

Uit de praktijk
“Ik was eerst bang dat alles overhoop zou worden gegooid en er honderden veertjes door de ruimte zouden
vliegen. Ik heb het nu een paar keer gedaan en er is maar een keer iets gevallen en de kussens zijn nog
steeds heel.”

Mijn ideeën

Zo’n kussengevecht klinkt wel erg leuk. “Zullen wij ook zo’n kussengevecht houden?” Maak duidelijke afspraken over
de regels tijdens het kussengevecht. De knuffel kan hierbij helpen. Vraag de knuffel wat prettig is, en wanneer doet het
pijn? Slaan we wel of niet tegen het hoofd?
De kinderen kunnen met twee kussens tegen elkaar slaan, erop springen, in tweetallen met kussens tegen elkaar slaan
enz. Wat kun je nog meer met de kussens doen?
Zorg ervoor dat de kinderen vooral alle mogelijkheden van de kussens ontdekken en stimuleer waar nodig. Doe vooral
zelf ook mee!
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Lekker Fit: Lekker bewegen
14 Levende puzzel
De kinderen nemen verschillende houdingen
aan door op kledingstukken te liggen.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat doe je aan je voeten?
Doe je deze aan als het warm of koud is?
Pak allemaal maar een broek/trui/etc
Wie heeft er vandaag ook een trui aan? En in deze
kleur?
Ga maar allemaal op een broek liggen.

Ren naar een broek/trui/etc.
Nog een beetje schuiven en dan lig je goed.
Doe je arm nog maar een beetje omhoog.
Kun je hem helpen om goed te gaan liggen?
Kun je precies zo gaan zitten als Jeroen?

Doordenkers:

kleding

het lichaam

carnaval

Hoe kun je deze activiteit makkelijker maken voor dreumesen?
Welke moeilijkere woorden kun je gebruiken voor kinderen die al meer aan kunnen?
Hoeveel variaties kun jij nog bedenken?

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

Kinderen kunnen verschillende houdingen aannemen.
Kinderen leren het eigen lichaam kennen in de ruimte.
Kinderen kunnen kledingstukken herkennen en benoemen.

• Teken verschillende lichaamshoudingen houdingen op de grond.
• Maak foto’s van kinderen in verschillende houdingen en laat kinderen de houding nadoen. Plastificeer de foto’s zodat
je ze vaker kunt gebruiken.
• Kleren ophangen: Verstop wasknijpers. Met de knijpers die de kinderen vinden, kunnen de kinderen kledingstukken
aan een waslijn hangen. Wie kan er al bij de waslijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je erbij kunt?
• Met opgerolde sokken proberen de kinderen daarna het kledingstuk te raken dat jij of een kind noemt.
• Speel “Hoedje leggen, niemand zeggen” (hetzelfde als zakdoekje leggen)

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de trui(en)
de broek(en)
de sok(ken)
de jas(sen)
de muts

liggen
staan
rennen
zitten
schuiven

Voorbereiding:

Wist je dat…
…
…
…
…

je kinderen stimuleert door zelf mee te doen?
kinderen door deze activiteit hun bewegingsruimte vergroten, doordat ze niet te dicht op elkaar kunnen liggen?
je dit spel heel makkelijk kunt spelen en elke keer een stukje moeilijker kunt maken? Je raakt dus nooit uitgespeeld.
je niet alleen het bewegen maar ook het reactievermogen van kinderen stimuleert als je een opdracht geeft als de
muziek stopt?
… het gebruik van ‘grote mensen’ kleren of verkleedkleren dit spel extra leuk maakt?

• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Schuif eventueel een aantal meubels aan de kant. Voer deze activiteit
met de grote groep uit. In een kleine groep hebben de kinderen echter meer beweegruimte.
• Verzamel een aantal verschillende kledingstukken en leg deze op een grote berg (je kunt ook verkleedkleren 		
gebruiken tijdens carnaval of in een themaperiode)
• Gebruik eventueel foto’s of afbeeldingen van kledingstukken
• Zoek er een snel muziekje bij.

Uit de praktijk

Opbouw van de activiteit:

Mijn ideeën

“Precies in de zelfde houding gaan liggen was nog erg moeilijk, de kleinsten vonden het vooral heel spannend
om snel naar een kledingstuk te rennen als de muziek stopt.”

Wijs de kinderen op de berg met kleren en stel ze er allerlei vragen over. “Wat een grote berg kleren! Pak maar eens
een kledingstuk. Wat heb jij gepakt? Wie weet waar je deze sok voor gebruikt? Waar is de andere sok? Wanneer doe
je een dikke jas aan? Willen de kinderen de kleren eens aanproberen?”
We gaan een spelletje doen met de kleren. Ieder kind mag een kledingstuk ergens in de groepsruimte neerleggen.
“Wie kan erop liggen, zodat het precies past?”
Herhaal dit een aantal keer en laat de kinderen steeds andere kledingstukken uitzoeken. Leg daarna alle
kledingstukken op de berg en geef ze steeds een opdracht. Bijvoorbeeld: pak een trui en ga erop liggen. Je kunt de
afbeeldingen of foto’s gebruiken ter ondersteuning.
Varieer door muziek toe te voegen aan het spel:
• Leg verschillende kledingstukken op de grond (in verschillende houdingen). Zet het muziekje aan. Als het muziekje
stopt gaan ze op een kledingstuk liggen en nemen dezelfde houding aan.
• Laat de kinderen elkaar helpen om in de goede houding op het kledingstuk te gaan liggen of zitten.
• Kinderen gooien het kledingstuk in de lucht en proberen in de houding waarin het terecht is gekomen te gaan zitten
of liggen.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
15 Rupsje nooitgenoeg
De kinderen bewegen onder andere als vlinders
op ‘fladdermuziek’.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat eet de rups allemaal?
Wat eet jij heel graag?
Waar kan je vlinders vinden?
Welke dagen zijn er allemaal?
Waarom eet het rupsje zoveel?

Kan je ook zonder je armen te bewegen als een
rups vooruit komen?
Vlieg maar heel hoog!
Maak maar zoveel bochten als je kunt in de lucht
Maak eens mooie rondjes als een vlinder.
Kun je al sneller vliegen?

Doordenkers:

dieren

eten

kriebelbeestjes

zomer

Hoe kun je de kinderen samen laten werken?
Kan je een moeilijkere variant voor de oudere kinderen verzinnen?
Welk gedeelte van de activiteit is ook goed met baby’s uit te voeren?

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

De kinderen hebben plezier in het bewegen op muziek
De kinderen oefenen zich in ruimtelijke oriëntatie
De kinderen oefenen met de grote motoriek

• Een van de kinderen is de kop van de rups. De andere kinderen zitten in hoepels die verspreid door het lokaal liggen.
Telkens als de rups bij een hoepel stopt, sluit het kind zich aan en zo wordt de rups steeds langer en langer. Als de
rups genoeg heeft gehad, gaat de hele rij heel zacht zitten en bewegen mag niet (cocon). Dan komt er uit de cocon
een vlinder. Iedereen fladdert door de groepsruimte.
• Laat de kinderen van bloem naar bloem fladderen door gekleurde hoepels neer te leggen.
• Leg overal in de ruimte speelgoedeten neer. De kinderen kruipen als een rups vliegen als een vlinder langs alle 		
lekkernijen en stoppen overal om een hapje ervan te eten.
• Doe met de kinderen de vlindertjesdans (als vogeltjes dans).
• Beeld met de kinderen nog veel meer dieren uit.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de rups
de vlinder
honger hebben
de cocon
het ei

vliegen
zweven
rollen
rennen
kruipen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Speel deze activiteit met de kleine groep, dan hebben kinderen meer
bewegingsruimte. In de grote groep kan ook. Schuif dan meer meubels aan de kant.
• Leg een kruiptunnel neer of als je die niet hebt kan je met doeken en/of grote dozen ook een tunnel maken.
• Gebruik doeken die kinderen als vleugels om zich heen kunnen hangen.
• Bereid het prentenboek Rupsje Nooitgenoeg voor. Dit verhaal is ook te vinden op youtube, als digitaal prentenboek,
ondersteund met muziek: http://www.youtube.com/watch?v=jHJpmBPGUq8
• Zoek muziek uit om als vlinders op te kunnen dansen/zweven, bijvoorbeeld klassieke muziek.
• Foto’s en filmpjes van vlinders werken ondersteunend, vooral in de stad waar (bijna) geen vlinders zijn.

Wist je dat…
…
…
…
…

je de samenwerking tussen de kinderen bevordert als je ze een lange slinger laat maken of samen laat vliegen?
de muziek de kinderen veel ondersteuning geeft bij het uitvoeren van de bewegingen?
kinderen op den duur de verschillende bewegingen die horen bij een bepaald muziekstuk gaan herkennen?
vooral klassieke muziek of muziek van computerspelletjes vaak geschikt is voor bewegingsactiviteiten, omdat er
snellere en langzamere stukken inzitten?
… de vliegbewegingen vanuit de schouders heel goed is voor het stimuleren van de motoriek?

Uit de praktijk
“Met een baby op schoot kon ik ook heel leuk vliegen door zijn armpjes te spreiden en zachtjes heen en weer
te bewegen.”

Mijn ideeën

Opbouw van de activiteit:
Lees de kinderen het verhaal voor van Rupsje Nooitgenoeg. Vanuit dat verhaal kan je met kinderen veel aan beweging
doen. Jullie zijn eerst allemaal kleine rupsen. Hoe beweegt een rups over de grond? Gaat de rups snel of langzaam?
Als de kinderen een tijdje als rups door de ruimte hebben mogen bewegen, pak je de kruiptunnel erbij. Willen de
kinderen door de kruiptunnel kruipen? Aan het uiteinde kunnen ze een cocon worden. Kunnen de kinderen zich
helemaal oprollen als een cocon? Aan het uiteinde van de tunnel liggen de doeken die dienen als vleugels. Misschien
kan het licht wel uit om het spannender te maken.
Als alle kinderen heel stil en opgerold als een cocon zitten, mogen ze wakker worden. De vlinders rekken zich eerst
even goed uit. Dan gaat de muziek aan en worden de kinderen mooie vlinders die dansen in de lucht. Ze maken
zwaaibewegingen met hun armen en zweven als echte vlinders rond.
Varieer door af en toe de muziek stil te zetten, de vlinders ‘bevriezen’ dan. Daarna gaat de muziek weer aan. Als je een
rustig einde wilt, dan laat je de kinderen slapen op een blad.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
16 Spiegeltje, spiegeltje
De kinderen kijken naar handelingen en bewegingen en doen deze na.

Thema’s:

Doel van de activiteit:

		
het lichaam
			

Dan zeg je dat jij de spiegel bent. Een paar kinderen mogen voor je gaan staan en de beweging die zij maken, doe jij
na. Je ondersteunt de bewegingen met woorden.
Daarna vertel je dat alle kinderen spiegels zijn, zij mogen jou nadoen. Je zet het muziekje op en voert duidelijke
handelingen uit, bijvoorbeeld: je haar kammen, een doosje openmaken, zwaaien met je armen, je vingers 1 voor 1
bewegen. Gebruik vooral langzame bewegingen, zodat de kinderen de bewegingen goed na kunnen doen.
Je herhaalt dit een aantal keer. Kunnen de kinderen dit twee aan twee ook proberen? Kunnen de kinderen grote
bewegingen maken en elkaar nadoen?

welkom
in de groep

Kinderen hebben plezier in het elkaar nadoen
Kinderen leren goed en geconcentreerd naar de ander kijken
Kinderen leren bewegingen na te doen

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt?
Hoe ziet jouw gezicht eruit?
Waar hangen er allemaal spiegels bij jullie thuis?
Wie is het grootst?
Laat je vingers eens zien in de spiegel.

Maak eens een hele lange nek.
Ga eens op 1 been staan.
Beweeg ook eens alleen met je ogen.
Welke bewegingen kan je allemaal met je mond doen?
Kun je precies hetzelfde lopen als ik?

Doordenkers:
Hoe reageren baby’s op een spiegel?
Wat is de reactie van een baby als jij zijn gezichtsuitdrukking imiteert?
Zou een baby jouw bewegingen die je met je gezicht maakt ook imiteren?

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de spiegel
het gezicht
de armen
de ogen
de vingers

nadoen
kijken
tegenover staan
kammen
openmaken

Tips voor vervolg:
• Gebruik verschillende soorten muziek. Komen er dan andere bewegingen?
• Speel het spelletje: tik tik tik wie ben ik.
• Maak foto’s van de verschillende houdingen die kinderen uitbeelden. Hang ze naast elkaar op in de themahoek,
zodat de kinderen tijdens het spelen kunnen blijven spiegelen.
• Maak met aluminiumfolie mooie spiegels en plak daar een foto van een beweging in.
• Schmink bij de kinderen een rode neus: Welke bewegingen maakt een clown? Kan je elkaar nadoen?

Voorbereiding:

Wist je dat…

• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats, met een kleine groep. Als je voldoende spiegeltjes hebt kan het ook in
de grote groep.
• Kies een handpop uit, wellicht heb je al een groepspop.
• Je hebt verschillende spiegels nodig, kleine handspiegels en een grote spiegel.
• Pak een lap om de spiegel onder te verstoppen.
• Zoek een rustig muziekje uit, bijvoorbeeld harpmuziek: http://www.youtube.com/watch?v=aqYL-IX3T9U

… je kinderen op deze manier leert hoe ze beheerste bewegingen kunnen uitvoeren?
… je de kinderen leert heel goed te kijken naar wat iemand anders doet?
… je ook kan spiegelen als je even met de kinderen aan tafel zit?
… kinderen laat nadenken en voelen welke kleine en grote bewegingen ze allemaal kunnen maken?
… jonge kinderen meer tijd nodig hebben om bewegingen die ze zien te imiteren?

Opbouw van de activiteit:

Uit de praktijk

De kleine spiegel ligt onder de lap in de kring. De kinderen zitten net als jij op de grond in de ruimte van het lokaal. Je
neemt de handpop op je hand en voert het volgende gesprek :

“Spiegelen is een ontzettend leerzame activiteit voor kinderen. En doordat ik ze nadeed voelden ze zich heel erg
gezien. Het is ook erg goed voor het bevorderen van de samenwerking.”

Handpop: hee, wat zou daar nou onder het kleed zitten?
Jij: dat weet ik niet… (je schudt je hoofd en trekt je onderlip omlaag)
Weten jullie wat onder de lap ligt? Wie wil eens voelen?
Handpop: mag ik kijken?
Jij: dat is goed, ga jij maar kijken!

Mijn ideeën

Met de handpop op de hand trek je de lap weg. Je laat de handpop in de spiegel kijken.
De handpop roept: ‘IK ZIE MEZELF!’
Je doet met de handpop een paar bewegingen en de handpop zegt: ‘hij doet me na!’
De handspiegel gaat de kring door. Alle kinderen mogen even in de spiegel kijken. Wat doen de kinderen als ze de
spiegel voor zich hebben? Stimuleer kinderen om bijvoorbeeld hun hoofd te bewegen of gekke bekken te trekken. Zie
je ook in de spiegel als je je handen beweegt?
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Lekker Fit: Lekker bewegen
17 Het spinnenweb
Na het maken van een levensgroot spinnenweb,
kruipen de kinderen onder, over en door het
spinnenweb.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Waarom maakt de spin ook alweer een web?
Wat eet een spin?
Wat doet de spin als er een vliegje in het web komt?
Waarvan is het web gemaakt?
Hoeveel poten heeft de spin?

Wie kan er lopen als een spin?
En alle spinnetjes gaan onder de draad door.
De spinnetjes gaan even op een draad zitten om
uit te rusten.
De spinnetjes kruipen allemaal naar de buitenkant
van het web.
De spin gaat het vliegje helemaal inpakken met
draad.

Doordenkers:
regen

het weer

herfst

kriebelbeestjes

Doel van de activiteit:

Welke opdrachtjes kun je de kinderen nog meer laten uitvoeren in het spinnenweb?
Met welke liedjes en versjes kun je dit bewegingsspel combineren?
Welke spinnenspelletjes kun je met baby’s en dreumesen doen?

Tips voor vervolg:

Kinderen hebben plezier aan het manoeuvreren door het web.
Kinderen leren hun evenwicht te bewaren.
Kinderen leren zich te oriënteren in de ruimte.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

het (spinnen)web
de spin
de draad
de poten
vangen

er) overheen
(er) onderdoor
op
kruipen
bukken

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats (buiten kun je bomen en speelgoed gebruiken om de draad te spannen).
Je kunt deze activiteit met de grote groep doen.
• Bekijk van te voren met kinderen een spinnenweb en bespreek hoe de spin het web maakt en waarom de spin een
web maakt.
• Je hebt alleen een bol wol of touw nodig.

Opbouw van de activiteit:
Herinner de kinderen aan het spinnenweb dat jullie buiten hebben gezien (was er geen spinnenweb te zien, laat dan
een filmpje op internet zien van een spin die een web maakt). “Vandaag maken we een superspinnenweb. Willen jullie
mij helpen?”
Loop samen met de kinderen door de groep en span zo steeds de draad aan meubels, speelgoed enzovoorts. Vraag
de kinderen om de draden vast te maken, eromheen te draaien etc. Zorg samen voor hoogteverschil, zodat de kinderen
straks echt door een doolhof van draden kunnen bewegen. Als het een lekkere wirwar van draden is geworden kunnen
de spinnetjes door het web gaan kruipen. “Wie kan over deze hoge draad kruipen?”

• Laat de kinderen als spinnetjes hun jassen pakken, naar toilet gaan enzovoorts.
• Teken op de speelplaats een heel groot spinnenweb, zodat de kinderen ook buiten spinnenverhaaltjes kunnen 		
spelen.
• Tik op een zoekmachine op internet “spin liedje” of “spin versje” in en je krijgt tal van voorbeelden van liedjes en
versjes met bewegingen. Bijvoorbeeld “Wil je met mij spelen” van Klein Orkest (cd: Roltrap naar de maan)
• Maak een spinnenweb voor de deur, zodat alle ouders door het spinnenweb moeten kruipen om naar binnen te 		
komen. De kinderen zullen in een deuk liggen als de ouders het spinnenweb zien.
• Maak spinnenpoten van panty’s gevuld met kranten, zodat kinderen echt 8 poten krijgen, hierdoor bevorder je het
spinnenspel.

Wist je dat…
… je de grote motoriek bevordert door het kruipen door het spinnenweb?
… en je de fijne motoriek bevordert door het inpakken van de vliegjes?
… je de coördinatie van de bewegingen van kinderen verbetert doordat ze moeten nadenken hoe ze
over of onder de draad kunnen?
… dit een fantastische activiteit is om de voorzetsels (in, op, onder etc.) met kinderen te oefenen?
… de spinnetjes gedurende de dag onder, op en naast de stoel of tafel kunnen kruipen?

Uit de praktijk
“Ik heb het spel eerst in de kleine groep uitgeprobeerd, maar nu doe ik het ook vaak in de grote groep.
De kinderen krijgen er maar geen genoeg van.”

Mijn ideeën

Varieer door bijvoorbeeld kleine vliegjes (propjes papier) in het web te gooien zodat de kinderen deze kunnen pakken
en net als een echte spin aan het spinnenweb kunnen vastdraaien. Moedig de kinderen aan: “draai het vliegje maar
vast met een stukje draad. Wat zullen die vliegjes lekker smaken!”
Vertel een kort verhaaltje over een spin die gaat slapen aan de zijkant van het web, langzaam wakker wordt en ergens
in het web gaat wachten op een andere spin. Misschien maakt de spin nog wel een wandelingetje door het eigen web.
Laat de kinderen het verhaal uitbeelden.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
18 Tijgeren maar!
De kinderen tijgeren in een slaapzak, op zoek
naar de fopspenen.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Hoe beweegt een baby?
Kan een baby al lopen? Hoe gaat de baby vooruit?
Waarin slapen baby’s vaak?
Slaap jij ook nog in een slaapzak?
Wat krijgen baby’s soms in hun mond als ze huilen?

Kun je voordoen hoe een baby beweegt?
Kruip maar vooruit als een baby.
Zullen we met z’n allen naar de deur tijgeren/
kruipen?
Zie jij die fopspeen? Ga hem maar pakken
Breng de speen maar hier.

Doordenkers:

baby
		

Doel van de activiteit:

welkom
in de groep

opruimen
(schoonmaken)

Kinderen hebben plezier aan het inleven in een baby.
Kinderen oefenen spierkracht in de armen.
Kinderen oefenen behendigheid en lichaamsbalans.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de baby
de slaapzak (de trappelzak)
kruipen
bewegen
de speen

kruipen
klimmen
tijgeren
vooruit
snel

Voorbereiding:
•
•
•
•
•

De activiteit vindt in de groepsruimte plaats in de grote groep of met een kleine groep.
Bereid een prentenboek over een baby voor
Verzamel voor elk kind een Kinderslaapzak of laken
Verstop van te voren een aantal schone fopspenen in de groep
Leg eventueel een aantal hindernissen (een berg kussens of een stapel matrasjes) neer.

Zou je de baby’s mee laten doen tijdens deze activiteit?
Wat zou je kunnen gebruiken als je geen slaapzakken of lakens hebt?
Welke hindernissen kun je nog meer gebruiken om de kinderen overheen te laten klimmen?

Tips voor vervolg:
• Leg allerlei ontdekmateriaal op de grond, zoals kranten, lege flessen, flessen gevuld met materiaal en laat baby’s en
peuters samen ontdekken op de grond. Let er wel op dat de doppen van de gevulde flessen goed zijn dichtgedraaid.
• Bind belletjes aan de uiteindes van sokjes van baby’s en peuters. Op de rug liggen en samen muziek maken door
lekker te trappelen met de voeten.
• Nog meer op de grond: Laat de kinderen eens lekker op de grond rollen, over elkaar rollen of over een berg
kussens rollen.
• Leg de slaapzakken ook in de huishoek, zodat de kinderen het spelen van baby ook daar voort kunnen zetten en uit
kunnen breiden.
• Laat kinderen kruipend of tijgerend de jassen pakken, naar buiten gaan etc.

Wist je dat…
… je beweging op de grond kunt bevorderen door de materiaalkeuze op de grond. Zorg dus voor kleden of matrasjes
in de groep en gras en kleden in de buitenruimte?
… in verticale groepen baby’s soms erg weinig bewegingsruimte krijgen? Zorg ervoor dat ook zij voldoende 		
(afgeschermde) ruimte hebben om vrij op de grond te liggen en kruipen.
… ook peuters, net als baby’s, volop kunnen genieten van schootspelletjes?
… je baby’s enorm kunt stimuleren tijdens bijvoorbeeld het verschonen door met een balletje te spelen?
… je in een verticale groep heel goed losse (grond) materialen kunt gebruiken die veilig en uitdagend zijn voor alle
leeftijdsgroepen. Denk aan plastic flessen met verschillende materialen erin, pittenzakjes, dozen, doeken of 		
bubbeltjesplastic. Ga zelf ook op de grond liggen en ontdek mee!
… het voor baby’s heel belangrijk is om regelmatig op hun buik te spelen? (met toezicht)

Opbouw van de activiteit:

Uit de praktijk

Lees een prentenboekje over een baby voor. Laat de kinderen vooral reageren op het verhaal en vraag kinderen naar
hun eigen ervaringen. Kan een baby al lopen? Hoe beweegt een baby? Wat heeft een baby vaak aan als hij slaapt? Als
er een baby in de groep is kun je de kinderen laten zien hoe de baby beweegt. Vraag kinderen ook of ze een baby in
geluid en beweging kunnen nadoen.
Ga samen met de kinderen op de grond (op je rug liggen) en stimuleer de kinderen om de armen en benen te bewegen
als een baby.

“Het was heel bijzonder om te zien hoe alle peuters en baby’s samen op de grond lagen en muziek maakten
met hun voeten.”

Mijn ideeën

Wie wil er eens als een baby in een slaapzak kruipen? Geef de kinderen een slaapzak of wikkel de kinderen in een
laken, zodat het lijkt op een slaapzak. Ga zelf ook op de grond liggen en kruip met de kinderen mee. Laat de baby’s
tegen elkaar praten als baby’s en stimuleer dat ze rond gaan kruipen.
Wijs de kinderen op een gegeven moment op een fopspeen. Zouden er nog meer fopspenen liggen? De baby’s gaan
tijgerend op zoek naar de fopspenen en verzamelen deze. Ook kunnen de kinderen fopspenen voor elkaar verstoppen.
Varieer door de hindernissen in de ruimte te leggen. Hoe kruipen de baby’s over de kussens of matrasjes?
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Lekker Fit: Lekker bewegen
19 Tomatensoep met balletjes
Jonassen: De kinderen bewegen het doek op en
neer, zodat de ballen gaan stuiteren.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat doen we allemaal in de soep?
Wat zit er in groentesoep?
Welke groente?
Hoe krijgen we de soep warm?
Wat gebeurt er als de soep gaat koken?

Eerst gaat de soep heel zacht koken.
Hoe kunnen we de soep laten koken?
Zullen we de balletjes uit de pan laten vliegen?
Laten we proberen golfjes in de soep te maken.
En nu het doek heel snel op en neer bewegen.

Doordenkers:

		

eten

de winkel

kabouters

Doel van de activiteit:

Kun je babyspelletjes bedenken met een doek?
Hoe kun je het snel en langzaam bewegen van het doek bevorderen met muziek?
Probeer eens bij elk thema een opdracht met een doek te bedenken, lukt dat?

Tips voor vervolg:
• Kleine soeppannetjes: Laat de kinderen in twee- of drietallen Jonassen met kleinere doeken
• Enorme soeppan: Met het hele kinderdagverblijf op de speelplaats soep maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 		
landbouwplastic of een ander groot zeil.
• Maak ook andere soepen of gerechten klaar met het doek.
• Peutermassage: Soep klaarmaken op de rug. Maak allerlei bewegingen op de rug (roeren: rondjes draaien, zout
toevoegen: tikken met vingers) Dit kunnen de kinderen ook bij elkaar doen natuurlijk!
• Loop samen met de kinderen naar de moestuinbak of supermarkt om ingrediënten voor soep te kopen.

Kinderen beleven plezier aan het op en neer bewegen van het doek
Kinderen ervaren hoe je met armen en handen kracht kunt zetten
Kinderen leren hoe ze kunnen samenwerken

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de (tomaten)soep
koken
het balletje (de balletjes)
de pan
rood

op en neer
hoog (hoger)
laag (lager)
snel(ler)
rustig

Wist je dat…
…
…
…
…
…

kinderen een gevoel van ritme ontwikkelen door deze activiteit?
vooral het stimuleren van beweging vanuit de schouders en elleboog past bij de peuterleeftijd?
en dat kinderen vaak al veel te snel worden gestimuleerd om de motoriek vanuit de pols te gebruiken?
kinderen het gevoel van de luchtverplaatsing onder het doek heel prettig vinden?
zelfs dreumesen al heel goed kunnen jonassen?

Voorbereiding:

Uit de praktijk

• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats, in de grote groep.
• Maak van te voren (het liefst verse) tomatensoep met kinderen, laat de kinderen zien wat er gebeurt als de soep
kookt
• Je hebt een groot (liefst rood) laken of zeil nodig. Een toverdoek (speelparachute) met handvatten is steviger
• Zorg voor voldoende balletjes: een balletje voor elk kind. Gebruik zachte balletjes of bijvoorbeeld pingpong balletjes
• Gebruik eventueel plastic groente en een pollepel

“Mijn kinderen vinden het heerlijk om onder het doek te gaan liggen terwijl andere kinderen het doek op
en neer bewegen.”

Mijn ideeën

Opbouw van de activiteit:
Herinner de kinderen aan het maken van de soep. “Wat hebben we allemaal gedaan? Wat zat allemaal in onze soep?”
Ga met de kinderen rond het doek zitten en vertel dat het een hele grote pan is. Wat moet er allemaal in de pan om
soep te maken? Beeld samen met de kinderen uit dat je tomaten, zout, peper, water etc. in de pan doet. Als laatste
komen de soepballetjes erin. De kinderen gooien hun (soep)balletje in de pan.
De kinderen pakken het doek op. Laat de kinderen eerst zitten bij dit spel. Door “wat water bij de soep te doen”, gaat
het doek omhoog. Door met de armen op en neer te bewegen zal het doek gaan golven alsof de soep kookt. Eerst
doen de kinderen hun armen omhoog en daarna gaan ze staan. Lukt het om de ballen op het doek te houden? Of lukt
het juist om de ballen uit de pan te “koken”?
Laat de ballen heel hoog stuiteren en juist heel rustig bewegen op het doek. De soep kan zelfs overkoken door het
doek ineens allemaal los te laten.
Als de soep klaar is wordt de soep natuurlijk “opgegeten”.
Varieer door de plastic groente op het doek te gooien. Welke ingrediënten kunnen de kinderen nog verzinnen?
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Lekker Fit: Lekker bewegen
20 We gaan zwemmen!
Een bewegingsverhaal over zwemmen in zee.
We beginnen thuis met de strandtas in te pakken en eindigen in het water om lekker te gaan
zwemmen. Elke handeling beelden we uit op
beach muziek.

Thema’s:

Doel van de activiteit:

		

zomer

het strand

water

De kinderen ervaren plezier bij het uitbeelden van het verhaal
De kinderen versterken de rugspieren als ze op de buik zwembewegingen maken
De kinderen krijgen lichaamsbesef door alle lichaamsdelen in te smeren

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de zee
de zonnebrandcrème
de zwembroek
warm
de handdoek

uitkleden / aankleden
nadoen
zwemmen
duiken
insmeren

Voorbereiding:
•
•
•
•
•

De activiteit vindt in de groepsruimte plaats met de grote groep.
Verzamel in een grote strandtas een handdoek, zwembroek en zonnebrandcrème.
Bereid het verhaal uit bijlage 3 (blz.62) voor en breid het eventueel uit.
Je kan tijdens de activiteit gebruik maken van het liedje: “Een dagje naar zee” uit Het Grote Liedjesboek, cd 5.
Tijdens het bewegingsverhaal kan je het nummer “Beach Music” van Schiller als achtergrondmuziek gebruiken, te
vinden op: http://www.youtube.com/watch?v=EREkeGbyXnI

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Tijdens deze activiteit is het heel erg belangrijk dat
je alles verwoordt wat je aan het doen bent of wat de
kinderen doen.
Elke beweging en handeling ondersteun je door
middel van tekst.
- Wat moeten we allemaal meenemen als we gaan 		
zwemmen?
- Waar liggen de handdoeken en waar ligt onze 		
zwemkleding?
- Hoe moeten we lopen als we naar de zee willen?

Overdrijf alle bewegingen een beetje, dan is het
het duidelijkst voor de kinderen.
Maak eens snelle zwembewegingen en langzame
zwembewegingen.
Wie heeft er een hele zware zwemtas in zijn
handen?
Hoe kunnen we onze ruggen met zonnebrandcrème
insmeren?
Hoe ziet jouw duik in het zwembad eruit?
Wie kan er over de golven springen?

Doordenkers:
Hoe kun je de kinderen bij elkaar betrekken tijdens het bewegingsverhaal?
Hoe kun je de kinderen zelf een beweging laten verzinnen?
Welke bewegingsverhalen kun je zelf nog bedenken?

Tips voor vervolg:
• De zwembroek is erg nat geworden van het zwemmen. Kunnen de kinderen de zwembroek uitwringen. Gebruik het
liefst echte natte zwembroeken en handdoeken, zodat kinderen echt kunnen wringen. Kunnen de kinderen de was
aan de waslijn hangen?
• Breid het verhaal verder uit: met de auto naar zee, douchen na het zwemmen, droog schudden van de haren etc.
• Geef de kinderen een strook blauw crêpepapier: op de muziek maken ze bewegingen van een golvende zee.
• Hang een (denkbeeldige) waslijn in de ruimte; alle handdoeken moeten worden opgehangen
• Buiten kun je de kinderen op een skateboard laten ‘zwemmen’. (liggend op hun buik)
• De kinderen kunnen zandkastelen bouwen in de zandtafel of zandbak

Wist je dat…
…
…
…
…
…

juist het combineren van taal en beweging de taalontwikkeling stimuleert?
alle lichaamsdelen worden ingezet tijdens deze activiteit?
kinderen bij deze activiteit worden gestimuleerd in hun fantasie en op nieuwe ideeën worden gebracht?
kinderen erg veel plezier beleven aan een bewegingsverhaal mits er genoeg uitdaging in zit?
prentenboeken al snel als uitgangspunt voor een bewegingsverhaal kunnen worden gebruikt?

Mijn ideeën

Opbouw van de activiteit:
Je speelt met de kinderen alsof jullie naar het strand gaat (naar het zwembad kan natuurlijk ook). Gebruik het verhaal
uit de bijlage als inspiratie. Maar op het strand en in het zwembad vinden natuurlijk nog veel meer handelingen en
activiteiten plaats. Veel beweging dus!
Het verhaal wordt natuurlijk nog betekenisvoller als de kinderen echte handdoeken, zonnebrandcrème enz. gebruiken.
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Lekker Fit: Lekker bewegen
21 Wiebelbillenboogie
Een bewegingsverhaal naar aanleiding van het
prentenboek “De Wiebel Billen Boogie’ met als
afsluiting de wiebel billen boogie-dans!

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wie blijft er weleens bij jou als papa of mama
weggaan?
Hoe ziet een olifant eruit?
Als je honger hebt, wat wil je dan graag eten?
Hoe ziet jouw badkamer eruit?
Wat is jouw lievelingsdansje?

Neem maar hele grote stappen
Kan je ook met twee armen tegelijk zwaaien?
Probeer eens zachtjes te stampen…en dan weer
heel hard.
Wie kan er heel veel rondjes achter elkaar draaien?
We gaan van links naar rechts met onze billen.

Doordenkers:

		

het lichaam

het huis

dieren

Hoe kun je de baby’s in de groep mee laten dansen?
Op welke beweging leg je de nadruk bij het dansje?
Hoe stimuleer je een kind dat het moeilijk vindt om een rondje te draaien?

Doel van de activiteit:

Tips voor vervolg:

Kinderen ervaren plezier aan het maken van de bewegingen bij het boek en het liedje.
Kinderen leren de betekenis van woorden door het uitbeelden van een prentenboek.
Kinderen leren hun beweging aan de muziek aan te passen.

• Er zijn heel veel bewegingsliedjes over het lichaam; zing eens het liedje: “ik heb een brilletje al voor mijn ogen” en
stimuleer de kinderen om samen te dansen.
• Laat de kinderen twee aan twee dansen.
• Teken met krijt een groot lichaam op de buitenplaats (of in de groepsruimte). Zing met de kinderen het liedje “hoofd,
schouders, knie en teen” en laat de kinderen naar de juiste lichaamsdeel springen.
• Speel het spelletje: “verstop je lichaamsdeel” , waarbij de kinderen het lichaamsdeel dat jij roept met hun handen
moeten bedekken.
• Laat kinderen al stampend als olifanten hun jassen pakken.

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

mama / papa
de voet(en)
het been / de benen
de billen
de arm(en)

wiebelen
zwaaien
omdraaien, rondje draaien
volgen
stampen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats met de grote groep.
• Bereid het prentenboek De Wiebel Billen Boogie van Guido van Genechten voor. Ook via youtube als digitaal 		
prentenboek te zien: http://www.youtube.com/watch?v=pEkPg8yLLSM&feature=related
• Gebruik de muziek bij het boek: De Wiebel Billen Boogie – tekst en muziek: http://www.youtube.com/watch?feature=
endscreen&NR=1&v=LK8i2rO7T1k
• Bekijk van te voren de bijlagen.

Opbouw van de activiteit:
Lees het prentenboek van De Wiebel Billen Boogie voor. Ondersteun de tekst door de platen van het boek goed te
laten zien aan de kinderen. Lees daarna het boek nog een keer voor, maar vraag de kinderen nu om allemaal te gaan
staan. Je vertelt de kinderen dat jullie het verhaal gaan uitbeelden of nadoen. In de bijlage kan je de tekst van het boek
en de bewegingen precies vinden. Blijf ook goed de initiatieven van de kinderen volgen. Als het verhaal is afgelopen,
dan begint de wiebelbillenboogie-dans. Ook van het liedje vind je de tekst in de bijlage. Dans met de kinderen mee!
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Wist je dat…
… eigenlijk elke dag even gedanst zou moeten worden met peuters en baby’s?
… veel fysieke ervaringen kinderen zelfvertrouwen geeft?
… het prentenboek “Prentenboek van het jaar” is geweest? Hierdoor zijn op internet nog veel meer tips te vinden bij
het boek.
… het kind zelf altijd als uitgangspunt dient bij oriëntatie in de ruimte?
… je onderdelen van het verhaal zelfs even aan tafel kunt doen als kinderen even wachten op elkaar?

Uit de praktijk
“Wat hebben de kinderen een plezier met elkaar gehad! De wiebel billen boogie is een zeer uitnodigend dansje
om met elkaar te doen!”

Mijn ideeën
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22 Wij gaan op berenjacht!
De kinderen bewegen mee op het prentenboek
“Wij gaan op berenjacht”

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Er staan veel moeilijke woorden in dit boekje.
Sommige woorden passen goed bij de
peuterleeftijd, maar sommige woorden zijn
nog te moeilijk. Vervang deze woorden door
eenvoudige woorden. Leg de woorden uit met
veel bewegingen en bijvoorbeeld een filmpje van
“wuivend gras” op internet.

Wie kan er al voordoen hoe je kunt sluipen?
Je kunt door water lopen, maar ook zwemmen.
Hoe doe je dat?
Deze keer lezen we het boekje voor en zijn dan
allemaal de hond?
Kom allemaal, we moeten snel terug naar huis!
Doe eens voor hoe een beer loopt.

Doordenkers:
knuffels

dieren

het bos

Doel van de activiteit:
Kinderen beleven plezier aan het uitspelen van het verhaal
Kinderen leren de betekenis van woorden door het uitbeelden van een prentenboek
Kinderen leren zelf nieuwe bewegingen te bedenken

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de beer
berenjacht
groot
bang
vangen

bovenover (of vervang door: eroverheen)
onderdoor
er doorheen
vangen
lopen

Voorbereiding:
• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Doe deze activiteit eerst in kleine groepjes en daarna in de grote groep.
• Lees het prentenboek “Wij gaan op berenjacht” goed door en bepaal op welke woorden en bewegingen je de nadruk
wilt leggen. Bedenk van te voren bij elke bladzijde een beweging.
• Gebruik eventueel een vertelkastje of digitaal prentenboek (bijvoorbeeld: http://www.schoolbordportaal.nl/data/		
prentenboeken/Wij%20gaan%20op%20Berenjacht/index.html)

Welke moeilijke woorden zou je vervangen? Welke woorden gebruik je dan?
Welke obstakels en bewegingen kun jij nog verzinnen?
Hoe zou je er een voorstelling voor ouders van kunnen maken?

Tips voor vervolg:
• Maak een verteltafel van het verhaal, en laat de kinderen het verhaal met poppetjes naspelen.
• “Beertje mag ik overvaren” (naar: schipper mag ik overvaren)
• Zing het liedje “Berend Botje” en loop rechte en kromme lijnen door de groep, eventueel in tweetallen of in
een lange slinger.
• Maak een parcours in de groep van kruiptunnels, lakens waar kinderen onderdoor kunnen, kussens waar ze 		
overheen kunnen lopen etc.
• Welke gekke bewegingen of manieren van voortbewegen kunnen de kinderen bedenken, telkens als je bijvoorbeeld
de jas gaat halen of naar buiten loopt.

Wist je dat…
… het goed werkt als je een van de bewegingen gedurende de dag zo nu en dan laat terugkomen?
… juist de combinatie van bewegingen en woorden aanbieden heel stimulerend werkt?
… ook bij het voorlezen kinderen voldoende mogelijkheden moeten krijgen om mee te doen?
… je bij heel veel prentenboeken bewegingen kunt stimuleren?
… kinderen het heel leuk vinden om verhalen uit te spelen? Ook dit is voorlezen!

Uit de praktijk
“Ik had er eigenlijk nooit aan gedacht om kinderen tijdens het voorlezen door de hele groep te laten bewegen.”

Opbouw van de activiteit:
Begin met het interactief voorlezen van het boek. Het is natuurlijk de bedoeling dat de kinderen lekker gaan bewegen,
dus blijf vooral niet te lang stil zitten. Herhaal het voorlezen regelmatig en introduceer telkens één of twee nieuwe
bewegingen per keer. Bij elke pagina kun je de kinderen wel een beweging laten maken. Zo kun je de kinderen bij
het ‘wuivend gras’ zelf grassprieten laten zijn en jij kunt de wind blazen, zodat de kinderen op en neer bewegen als
wuivend gras. Maar je kunt de kinderen natuurlijk ook laten lopen alsof ze dwars door metershoog gras moeten. Vraag
de kinderen hoe ze het hoge gras aan de kant duwen en laat ze het maar voordoen.

Mijn ideeën

Bij de ‘diepe, koude rivier’ bijvoorbeeld kun je de kinderen eerst golvende bewegingen laten maken (bijvoorbeeld met
behulp van slierten van blauw crêpepapier), daarna lopen jullie door het water.
Als de familie na het vinden van de beer weer terug gaan door en langs alle obstakels moeten de kinderen alle
bewegingen natuurlijk weer uitvoeren, maar dan in razendsnel tempo.
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23 Zakdoekjes dans
De kinderen dansen met zakdoekjes.

Thema’s:

ziek zijn
Doel van de activiteit:
Kinderen hebben plezier aan het bewegen op muziek
Kinderen ervaren het verschil tussen bewegen op de plek en bewegen door de ruimte
Kinderen ontdekken hoe ze zakdoekjes kunnen laten bewegen

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de zakdoek
de neus snuiten
de hand(en) / de vinger(s)
het hoofd
de rug

zwaaien
wapperen
omhoog , omlaag
zweven
opzij

stimuleer de kinderen om mee te doen. “Omhoog, omlaag, boven je hoofd, opzij.” Laat de doeken zwaaien, wapperen
en zweven. Wissel korte snelle bewegingen af met vloeiende langzame bewegingen door de ruimte.
“Zullen we een liedje aanzetten? Dan doen we de zakdoekjesdans.” Zet het muziekje op en stimuleer kinderen om de
verschillende bewegingen op het tempo van de muziek te maken.
Varieer door de kinderen te laten rennen met de zakdoekjes tegen de buik. De zakdoek zal blijven “plakken”.

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Wat doen we met de zakdoeken?
Laat de kinderen de woorden zwaaien, wapperen en
zweven ritmisch meezeggen of meezingen.
Moedig kinderen aan. ‘Jij zweeft mooi als een vogel!’
Welke bewegingen kunnen we nog meer met de
zakdoeken maken?
Wat hoor je als de zakdoek op de grond valt?

Pak de zakdoek maar met twee vingers vast.
Kun je zakdoek ook omhoog / omlaag laten gaan?
Wie kan voordoen hoe je met de zakdoek kunt
wapperen?
Probeer de zakdoek maar heel snel te laten
zwaaien.
Kun je de zakdoek ook laten zweven in de lucht?

Doordenkers:
Hoe kun je de kinderen, als je deze activiteit de eerste keren uitvoert, laten experimenteren met de zakdoekjes?
Met welke andere materialen kun je deze activiteit nog meer doen?
Hoe kun je baby’s en dreumesen ervaring laten opdoen met zakdoekjes?

Tips voor vervolg:
• Je kunt de kinderen van de ene kant naar de andere kant van de ruimte laten lopen met de zakdoek los, op het 		
hoofd, op of onder hun arm etc.
• Laat de kinderen de zakdoekjes opgooien en weer opvangen.
• Speel ”Zakdoekje leggen” in de kring doen.
• Laat de kinderen zakdoekjes in de ruimte verstoppen.
• Maak met de kinderen een zakdoekslinger en hang deze samen met de kinderen buiten voor het raam op, zodat
jullie kunnen zien hoe de doekjes wapperen in de wind.

Voorbereiding:

Wist je dat…

• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Je kunt deze activiteit in de grote groep uitvoeren.
• Pak voor elk kind een (zak)doek
• Gebruik muziek (bijvoorbeeld wereldmuziek)

… een baby al op de plek beweegt: liggend op zijn buik trappelt hij met armen en benen, hij draait met zijn hoofd naar
alle kanten en grijpt naar dingen om hem heen?
… baby’s het een heel prettig gevoel geeft als je met een doekje over ze heen wappert? Daarnaast stimuleert dit de
beweging van de baby.
... peuters het ook nog vaak prettig vinden om op de plek te bewegen en dit dus een goede start is?
… voor peuters het ook fijn is als ze een eigen plek hebben waar ze tijdens het bewegen door de ruimte zo nodig naar
terug kunnen gaan. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid?
… het voor peuters een hele uitdaging is om in de ruimte te lopen en tegelijkertijd met een voorwerp te bewegen?

Opbouw van de activiteit:
Je gaat met de kinderen in een kring staan. “Hatsjoe, hatsjoe!”. Wat is er aan de hand? Je bent verkouden. Zijn jullie
ook wel eens verkouden? Wat kan ik doen als ik een loopneus heb? Pak een zakdoek en beeld uit dat je je neus snuit.
Met de zakdoek kan je nog veel meer doen. Pak de doek aan twee punten vast. Beweeg de doek omhoog en omlaag.
Geef alle kinderen een zakdoek en laat ze meedoen. “Welke beweging kunnen jullie ermee maken?” Ga er nu mee
zwaaien, daarna omhoog en omlaag zwaaien. “Kunnen jullie ook zwaaien met je zakdoek?”
Moedig de kinderen aan om mee te zingen:
Zwaaien zwieren zwaaien zwieren
Alle doekjes in het rond
Hoog in de lucht
En op de grond

Uit de praktijk
“Ik laat de kinderen nu elke dag tijdens alledaagse routines als wassen, plassen met doekjes bewegen.
De kinderen vinden het hierdoor een leuke activiteit.”

Mijn ideeën

We kunnen ook wapperen met de (zak)doek. “Willen jullie meedoen met het wapperen?
Wapper, wapper, wapper.” En kan zweven ook? De kinderen laten de zakdoekjes langzaam door de lucht en langs
de grond rondzweven. Benoem ook deze beweging in een langzaam tempo samen met de kinderen: “Zweef, zweef,
zweef.”
Je kan er ook mee door de ruimte gaan. Beweeg door de ruimte terwijl je de (zak)doek alle kanten op laat gaan en
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24 Zoeken, zoeken, zoeken
De kinderen zoeken en sorteren schoenen.

Thema’s:

Taal bevorderen

Beweging bevorderen

Welke schoenen lijken op elkaar? Waarom?
Van wie is dit paar schoenen.
Zoek de zelfde schoen maar eens.
Is dit ook een schoen? Of is dit een laars?
Hoe maak je deze schoenen dicht?

Kijk eens allemaal in de kasten/dozen/gang etc.
Kijk eens op de kast, in de kast, achter de kast etc.
Passen die schoenen jou ook wel? Probeer maar.
Kun jij al met die grote laarzen aan lopen?
Ga maar even zoeken waar je nog niet gekeken
hebt.

Doordenkers:

Doel van de activiteit:

kleding
		

welkom
in de groep

het lichaam

sinterklaas

Welke themawoorden zou je een volgende keer kunnen aanbieden bij deze activiteit?
Wat zou je nog meer kunnen verstoppen?
Hoe kun je baby’s stimuleren om door de ruimte te kruipen?

Tips voor vervolg:

Kinderen beleven plezier aan het zoeken in de ruimte
Bevorderen van het doorzettingsvermogen bij het blijven zoeken
Kinderen onderscheiden wat hetzelfde en wat anders is aan de schoenen

•
•
•
•
•

Woorden die aan bod komen:

Themawoorden

Bewegingswoorden

de schoen / het paar schoenen
hetzelfde
anders
de rits
de veter

zoeken
vinden (gevonden)
waar
kijken
pakken

Leg elke keer de nadruk op een andere manier van sorteren (kleur, soort schoen, veter of klittenband etc.)
Laat de kinderen met oude schoenen (schoen)dozen omver gooien.
Verstop wasknijpers. Met de knijpers die ze vinden, kunnen de kinderen de schoenen aan een waslijn hangen.
Verstop alleen de linker schoenen en geef elk kind de rechter schoen. Kunnen ze de ontbrekende schoen vinden?
Je kunt het spel ook met bijvoorbeeld pyjama’s of sokken doen en ze aan de waslijn laten ophangen of sorteren.

Wist je dat…
… kinderen eindeloos met verstopactiviteiten bezig kunnen zijn? Ze houden van dingen verstoppen en zoeken.
… kinderen zich leren concentreren tijdens deze activiteit?
… je kinderen heel goed kunt laten samenwerken tijdens deze activiteit? Geef elk tweetal bijvoorbeeld een schoen om
te zoeken.
… je naast beweging ook met taal en rekenen bezig bent met deze activiteit?
… als je dit spel vaker speelt, kinderen steeds creatievere verstopplekken bedenken?

Voorbereiding:

Uit de praktijk

• De activiteit vindt in de groepsruimte plaats. Voer deze activiteit met de grote groep uit.
• Je hebt alleen de schoenen van de kinderen en je eigen schoenen nodig
• Bedenk een zoekliedje. Gebruik bijvoorbeeld het refrein van “Zoek de zeep” uit Sesamstraat en maak er “Zoek de
schoen” van: http://www.youtube.com/watch?v=xXW05XP2VMw

“Ik verstop nu wekelijks iets, waardoor ik niet alleen bezig ben met beweging, maar ook allemaal begrippen
kan aanbieden.”

Opbouw van de activiteit:

Mijn ideeën

Vraag de kinderen de schoenen uit te doen. Bespreek ondertussen samen de verschillen en overeenkomsten tussen
de schoenen. “Welke kleur heeft die schoen? Welke schoenen gaan moeilijk uit?” Vervolgens worden de schoenen
verstopt. Wie wil alle schoenen verstoppen in de groep? Help de kinderen er eventueel bij. De andere kinderen houden
hun ogen dicht.
Als alle schoenen zijn verstopt kan de zoektocht beginnen. Wie vindt twee dezelfde schoenen? En wie heeft zijn eigen
schoenen gevonden? Waar zou de linker schoen toch zijn? Kunnen jullie de goede schoenen bij elkaar zetten?
Varieer door al van te voren schoenen verstoppen, bijvoorbeeld de gymschoenen of de buitenlaarzen. Ook kun je
allerlei verschillende soorten schoenen verstoppen (laarzen, hakkenschoenen, klompen etc)
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Bijlage 1

Bijlage 2

De tekst van het boek met de bewegingen erbij

De tekst van het liedje wiebel billen boogie-dans

Soms moet mama even weg.
Voor haar werk of zo. Dan zorgt papa voor ons, zoals alleen papa dat kan.
Beweging:
zwaaien
Opeens wordt papa een indiaan. We gaan op verkenning, zegt hij. Volg mij!
Beweging:
handen voor je mond en indianen geluiden maken. Een rondje door de ruimte
lopen, de kinderen volgen.
Van verkennen krijg je honger.
Beweging:
met je handen over je buik wrijven
Dus we gaan op bananenjacht.
Beweging:
zoeken in de ruimte met langzame bewegingen, grote stappen nemen en af en
toe stilstaan
We roosteren bananen op een vuurtje. Hmmm.
Beweging:
op je hurken gaan zitten
Daarna duiken we in bad met super veel schuim.
Beweging:
net doen alsof je een grote duik neemt, springen
Papa spuit ons en de hele badkamer nat.
Beweging:
met je armen een slurf maken en ‘de kinderen natspuiten’

Kijk eens even wat ik doe,
Wiebel met mijn billen
Wiebel bi ba boe
Met mijn billen heen en weer
Draai me om en doe het nog een keer!
Wiebel hier
Wiebel daar
De wiebel billen boogie doe je met elkaar
(wiebel billen boogieee, de wiebel billen booogieeee)
Stamp met je voeten op de grond
Zwaaien draai maar in het rond
Stamp met je voeten
Zwaai met je armen
Wiebel hier
Wiebel daar
De wiebel billen boogie doe je met elkaar
(wiebel billen boogieee, de wiebel billen booogieeee)
Wiebelen!
Kijk!
Ik kan op 1 been!
Wiebel met je moeder
En wiebel met je pa
Wiebel met je opa en o-o-oma
wiebel billen boogieee, doe de wiebel billen booogieeee
Stampen!
Stamp stamp stamp
Zwaaien!
En vergeet niet te wiebelen he
En…rondje draaien!

Zeg, vraagt papa, kennen jullie de wiebelbillenboogie al? Nee? Kijk dan maar naar
mij en luister goed. Een voor de centjes, twee voor de show, op drie ben je klaar
voor de billenboogie go. We zingen keihard mee met papa en laten onze billen flink
wiebelen. En als mama thuiskomt, dan dansen en zingen we speciaal voor haar de
wiebelbillenboogie.
Beweging:
de dans op de muziek
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Bijlage 3
“We gaan zwemmen”
Het bewegingsverhaal:
Oef, wat is het warm! Wijs de kinderen op de strandtas. Wat zou er allemaal
inzitten? Een handdoek om je mee af te drogen, een zwembroek om aan te doen en
zonnebrandcrème om je mee in te smeren. Je vertelt dat je zin hebt in een frisse duik
in zee en dat je het leuk zou vinden als alle kinderen mee gaan! (nu kan je het liedje
aanzetten om in de stemming te komen en de kinderen even vrij te laten bewegen).
Als het liedje is afgelopen, ga je samen met de kinderen een denkbeeldige tas
inpakken. Pak een handdoek uit de kast(kast opendoen, handdoek zoeken en er eentje
uitkiezen, kast weer dicht doen), pak een zwembroek uit de la (op je hurken zitten, la
open doen, zwembroek pakken en de la weer dicht) en de crème ligt helemaal op de
bovenste plank (op je tenen gaan staan en helemaal uitstrekken). Jullie stoppen alles
netjes in de tas en dan… op naar het strand!
Met een hele zware tas lopen jullie door de ruimte. Hoe ver is het nog tot het strand? Af
en toe even stilstaan op uit te hijgen, want het is erg warm! Wanneer jullie op het strand
zijn aangekomen, doen jullie net alsof jullie je uitkleden en de zwembroeken aandoet.
De kinderen doen de bewegingen na, maar kijk ook goed waar de kinderen zelf mee
komen.
De zon is heet en om niet te verbranden moet iedereen worden ingesmeerd, van top tot
teen. Goed smeren hoor! En dan kunnen jullie lekker gaan zwemmen! Je duikt in zee
en maakt allemaal verschillende zwembewegingen. Wat zijn we moe geworden van het
zwemmen! Iedereen moet zich heel goed afdrogen en de zwembroeken worden weer
vervangen voor de eigen kleren. Met de tas in de handen loopt iedereen weer terug
naar huis!
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