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Disclaimer
Karin Beumer, 2022
Deze reader is met uiterste zorg en aandacht geschreven en hoort bij de scholing tot
docent peuteryoga in Dreumeland.
Ondanks deze zorg en aandacht kan het zijn dat een onderdeel hierin onjuist,
onvolledig of verouderd is. Bij twijfel hierover, vragen wij om contact met ons op te
nemen.
Op de teksten en afbeeldingen in deze reader rust copyright. Het is daarom niet
toegestaan om deze anders te gebruiken dan om zelf van te leren. Deze reader is alleen
bedoeld voor een aangemelde cursist en mag dus niet worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of op welke wijze
dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Karin
Beumer.

Docent peuteryoga
Help peuters om lekker in hun vel te zitten!
Voor je ligt de reader behorend bij de training tot docent peuteryoga. In deze
training leer ik je hoe je een leuke en goed doordachte les peuteryoga geeft, al
dan niet met de ouders erbij. We gaan veel bespreken en oefenen. In deze reader
vind je alle informatie uit de videolessen. Achterin de reader zitten nog wat
bijlagen die je verder helpen bij de opdracht en bij het lesgeven.
Tijdens de videolessen bespreken we veel theorie over de ontwikkeling van de
peuter, hoe je een les opbouwt, welke materialen je kan gebruiken en ook hoe je
lessen eventueel in een eigen praktijk vorm geeft. Toch gaat er niets boven de
praktijk en daarom is er ook een praktijkdag waarin we een aantal lessen samen
doen en bespreken. Voor deze dag is het dan ook belangrijk dat je een les zelf
voorbereid en daar ook alle spullen voor meeneemt (opdracht). Daarover lees je
in de reader meer.
Ik hoop dat ik je met deze scholing leer en inspireer.
Het is zo leuk om te geven, peuteryoga!
De volledige overgave aan ontspanning, maar ook aan activiteit, die peuters
kunnen tonen met daarbij de onbevangenheid. Ik vind het waardevol en
dankbaar werk.
Ik wens je heel veel plezier en succes bij de training en bij je start als docent
peuteryoga!
Hartelijke groet,
Karin Beumer
DREUMELAND
Parkzichtlaan 140
3544 MN Utrecht
Aangesloten bij en geaccrediteerd door de Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD)
Geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
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DEEL 1. INTRODUCTIE EN ONTWIKKELING VAN DE PEUTER
1. Introductie
1.1 Wat is peuteryoga?
Peuters en kleuters hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen, maar ook aan rust
en regelmaat. Met yoga ga je ontspannen, rekken en strekken en word je je bewust van
de grenzen van je lichaam. Ideaal om dit met peuters te doen dus, want het sluit aan bij
hun behoeften. Buiten dat het goed voor (ouder en) een kind is, is het ook nog heel erg
leuk om te doen.
Als een kind veel bewegingservaring opdoet wordt hij lichamelijk sterker. Het bewegen
stimuleert de doorbloeding en dit geeft voeding aan de botten, spieren en organen. Het
stimuleert ook het lichaamsbewustzijn en aanvoelen van grenzen. Yoga geeft
voldoening, dit is een natuurlijk gevolg van het lichamelijk gemak dat je tijdens en na
het oefenen ervaart.
Bij peuteryoga wordt gebruik gemaakt van de basis van de yogahoudingen die we uit
de volwassen yoga kennen. Deze houdingen zijn aangepast op de lichaamsbouw en
motoriek van kleine kinderen en hebben andere namen om meer tot de verbeelding te
spreken. Gelukkig zijn veel namen van houdingen gebaseerd op dieren, wat kinderen
altijd aanspreekt en zo zelfs makkelijk in een avontuur of verhaal gegoten kunnen
worden. De houdingen kunnen bijna niet fout gedaan worden en nodigen de kinderen
uit om lekker te rekken en strekken.
Door de yogahoudingen aan te vullen met oefeningen en spelletjes die ook stimulerend
werken op diverse belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleine kinderen, maak je de
les helemaal gefundeerd. We gaan het in deze scholing ook hebben over oefeningen op
het gebied van ademhaling, zintuigen, massage, ontspanning en veel meer. Al deze
onderdelen maken een peuteryogales volledig. Hoe je dit dan opbouw, leer je verderop.
Dwing een kind niet tot het leren van dingen waar hij nog niet aan toe is, als de tijd er
rijp voor is zal het haast vanzelf gaan. Stimuleer het kind in het op ontdekking gaan.
Maak een veilige omgeving voor hem waar hij naar hartenlust kan experimenteren. Het
proces van het spelen is belangrijker dan het eindresultaat. Doe dingen voor, maar laat
het kind het vooral zelf proberen, dat levert meer kennis en inzicht op.
Voordelen van peuteryoga voor de peuter
• Een goede lichaamshouding
• De werking van spieren, organen, klieren en de bloedsomloop
• Helpt bij een beter lichaamsbesef
• Versterkt het immuunsysteem
• Ontwikkelt de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden
• Helpt bij het beter en dieper slapen
• Versterkt het zelfvertrouwen
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• Bevordert het zelfbewustzijn
• Bevordert het concentratievermogen
• Bevordert de emotionele groei
• Zorgt voor een betere communicatie (bij ouder-kindles)
• Versterkt de emotionele band (bij ouder-kindles)
1.2 Toepassing van de peuteryoga
Peuteryoga kan toegepast worden bij een kinderdagverblijf, maar kan je ook als een
losse les of een serie van lessen aanbieden. Op een kinderdagverblijf werk je met
peuters in een groep, zonder ouders. Als jij de docent bent die ingehuurd wordt, heb je
kans dat een pedagogisch medewerker mee doet. Dat is wel wenselijk overigens,
omdat zij de peuters het beste kennen en gelijk al een veilig gevoel meegeven aan de
peuters. Bovendien kunnen zij de regelstructuur waarborgen, die al op het
kinderdagverblijf zal gelden. Ben jij zelf pedagogisch medewerker en geef je de les op
je eigen werk? Zorg dan dat je ook de ruimte krijgt of neemt om een les te geven met
een start en een eind, zodat je een mooie les kan opbouwen en afsluiten.
Als jij een les of een serie lessen gaat geven, denk dan na over of je de les mét of
zonder ouders gaat geven. Voor beiden is iets te zeggen, het is ook wat je zelf prettig
en leuk vind.
1.3 Opdracht praktijkdag
Om uiteindelijk het diploma te verkrijgen en om nog meer diepgang te geven aan de
praktijkdag, heeft iedereen als opdracht om een peuteryogales te maken, voor te
bereiden en te geven op de praktijkdag aan alle aanwezige medecursisten.
Dit onderdeel is echt verplicht!
De opzet van je les mail je uiterlijk een week voor de praktijkdag naar
info@dreumeland.nl
De les moet een aantal onderdelen bevatten: opening en introductie thema/onderwerp,
yogahoudingen, een (yoga)spel/dans en een afsluitende ontspanningsoefening. Zie
voor meer uitleg over ieder onderdeel deel 2 in deze reader.
Deze les werk je uit in schrift, waarbij je per onderdelen benoemt:
- wat je doet
- welk materiaal je nodig hebt
- wat je doel is van dit onderdeel/deze oefening
In de bijlagen zie je enkele lessen uitgewerkt op verschillende manieren. Je mag het
dus helemaal woordelijk uitschrijven of in een tabel zetten. Laat de lessen in de bijlagen
je inspireren.
Op de praktijkdag neem je ook de benodigde materialen mee. Mocht je die niet
(genoeg) hebben, check ook even met ons wat wij hier hebben.
Je hoeft echt niet het wiel opnieuw uit te vinden, dus haal je inspiratie gerust van
internet of uit boeken, maar je moet wel kunnen vertellen waarom je je les op die manier
hebt opgezet.
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Tijdens de praktijkdag geef je (een deel) van deze les en dat bespreken we dan met z’n
allen. Er wordt geen beoordeling aan gekoppeld, zie het als een leermoment voor
iedereen. Bijkomend voordeel is dat je aan het eind van deze dag ook de lessen van de
anderen meekrijgt en zo met een set lessen aan de slag kan.
2 Ontwikkeling van een peuter
Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen
mogelijkheden en bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Elk kind
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Als het kind een bepaalde vaardigheid van
beweging heeft bereikt, moet hij eerst verschillende stadia doorlopen. De ontdekkingen
die het kind doet wanneer hij zich vrij mag bewegen geven hem de basis voor het
beleven van zichzelf als persoon.
Peuters hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen, rust en regelmaat. Als een kind
veel bewegingservaring opdoet, wordt hij lichamelijk sterker. Het bewegen stimuleert de
doorbloeding en dit geeft voeding aan de botten, spieren en organen. Het stimuleert
ook het lichaamsbewustzijn en aanvoelen van grenzen. Bewegen geeft voldoening.
Peuteryoga is niet prestatiegericht en er wordt nooit haast bij gemaakt. Er wordt
gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind op een uitnodigende manier,
zonder te forceren. Het kind wordt aangemoedigd om zelf stap-voor-stap zijn
ontwikkeling aan te gaan en/of moeilijkheden te overwinnen. Dat legt de basis voor een
gezonde dosis zelfvertrouwen.
In dit hoofdstuk bespreken we de ontwikkeling van een peuter (2-4 jaar) op de diverse
vlakken, zodat je hier oog voor hebt in je lessen. Uiteraard staan we ook stil bij hoe
hiermee omgaat in je lessen. Dus hoe je hier rekening mee kan houden of hoe je juist
een bepaalde ontwikkeling kan prikkelen.
2.1 Lichamelijke ontwikkeling peuter
De snelle ontwikkelingen op lichamelijk gebied heeft het kind zo’n beetje achter de rug
als hij 2 jaar oud is. Hij leert zijn bewegingen alleen ver jnen en nog iets beter
coördineren. Belangrijkste mijlpaal in deze periode is het zindelijk worden.
Groei
Als peuter gaat het kind steeds langzamer groeien: in 3e derde en 4e levensjaar krijgt hij
er per jaar 8 tot 10 centimeter bij. Dat is dus nog geen centimeter per maand. Hij krijgt
er ook niet heel veel kilo’s bij: ongeveer 3 kilo per jaar. Doordat de kinderen veel meer
bewegen, zal vaak het bekende ‘peuterbuikje’ langzaam verdwijnen. Ook zullen ze
steeds minder slaap nodig hebben.

fi
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Motoriek
Als een kind gaat rennen, springen en klauteren is hij in de peutertijd beland. In de
peutertijd worden de lichaamsbewegingen vloeiender en evenwichtiger. Een peuter kan
ook achteruit lopen, even op een been staan, op de tenen lopen, schopt voorwerpen
voort en kan een voorwerp vangen.
De motoriek ver jnt zicht steeds meer. De peuter beweegt evenwichtiger in lopen en
rennen. En waarschijnlijk durft hij al behoorlijk te klimmen. De jne handmotoriek wordt
ook steeds beter; ze leren kralen rijgen, bladzijden van een boekje omslaan, gaatjes
vullen met de juiste vorm, prikken, knippen en plakken. De peuter kan ook steeds beter
met een potlood overweg.
Zindelijk worden
Rond de 2e verjaardag is het kind zover dat hij controle heeft over zijn sluitspieren. Veel
ouders beginnen dan met de zindelijkheidstraining. Gemiddeld in het 3e levensjaar leert
een peuter om te voelen wanneer hij moet plassen.
Dat ontwikkelt als volgt:

- Eerst reageert hij verbaasd en kijkt naar beneden als hij voelt dat hij aan het plassen is.
- Daarna voelt hij aankomen dat hij moet plassen. Hij roept dan, maar meestal is hij nog
te laat bij de wc of het potje.

- Na een tijdje oefenen voelt hij op tijd dat hij moet poepen of plassen en kan hij het
ophouden totdat hij op de wc of het potje zit.

Wat betekent dit voor de peuteryoga?
Wees je ervan bewust dat een peuter iedere kast, stoel of ander groot meubilair als
leuke klimuitdaging kan zien. Ze zijn zich er nog niet van bewust dat het gevaarlijk is.
Wél kunnen ze al leren wat wel en niet mag (zie volgende alinea), je zal dit wel moeten
herhalen en daar consequent in moeten zijn.
Peuters zijn ongeremd in hun beweging en dat kan hen ook uitputten. Lichamelijk, maar
ook mentaal. Ze maken zoveel bewust mee, als een spons nemen ze alles om zich
heen waar. Dat kan erg vermoeiend zijn. Bij een les kan dat zich uiten in huilen of dwars
zijn. Wees je er van bewust dat het kind ook overprikkelt kan zijn. Het hóeft niet gelijk
de peuterpuberteit te zijn. Met rust en structuur kan je dit voorkomen.
Het ego van de peuter zorgt er ook voor dat ze zichzelf een grootmeester in kunstjes
vinden. Veel peuters beheersen bijvoorbeeld het kunstje waarbij ze op handen en
voeten gaan staan en dan 1 been omhoog houden. Ongeacht of een andere peuter in
de groep dat al voorgedaan heeft, zullen ze allen deze houding willen doen en zichzelf
de beste vinden … Maar daar gebruik van, leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn
natuurlijk ideaal in de les.
De ontwikkeling van de zindelijkheid is ook een belangrijk gegeven voor je lessen. Denk
erover na hoe je daarmee om wilt gaan. Zorg dat ouders daar ook zelf hun
verantwoordelijkheid in nemen.

fi
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Als docent kan jij niet steeds met alle kinderen mee naar de wc. Als de ouders hun
kindje vooraf laten plassen, voorkom je dit probleem natuurlijk. Je zou dit vooral bij de
eerste les of in je eerste communicatie met de ouders kunnen benoemen.
De yogahoudingen leren de kinderen de grenzen van hun lijfje en van de mogelijkheden
ervan. Dus voor dit ontwikkelingsgebied is peuteryoga bij uitstek geschikt en dus
ondersteunend.
In een peuteryogales met ouders kan je zelfs verder deze ontwikkeling prikkelen, door
de ouders te laten helpen. Op deze manier kunnen ze meer en uitdagendere houdingen
doen, die weer extra rekken en strekken en ook weer die begrenzing laten voelen. denk
maar bijvoorbeeld aan een brughouding. Als het kind deze doet door op de knieën van
een ouder te zitten, kan de ouder de voeten van het kind vasthouden en kan het kind
veilig en ondersteund naar achteren buigen.
2.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling peuter
Op sociaal en emotioneel gebied leert de peuter heel wat tussen zijn 2e en 4e
verjaardag. Hij wil zelfstandig zijn, maar heeft tegelijkertijd ook echt grenzen nodig. En
af en toe kan een peuter ook heel verlegen zijn.
Peuterpuberteit
Vanwege het opvallende en vaak koppige gedrag van de peuter in deze fase wordt
deze periode nogal eens de ‘peuterpuberteit’ genoemd. De peuter is bezig met de
ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Hij is vaak dwars en koppig, maar kan ook
ontzettend veel plezier hebben, of onzeker zijn. Hij valt van de ene emotie in de andere.
De peuter leert in deze periode grenzen kennen. Die van zichzelf, maar ook van zijn
ouders/verzorgers. Als het kind zich veilig voelt bij een andere volwassenen, zal hij ook
daar de grenzen verkennen.
In deze fase is het kind volop bezig om zijn grenzen te ontdekken. Vooral de grenzen
aan wat hij allemaal wel en niet mag. Het is jouw taak om die grenzen duidelijk te
stellen. Want hij heeft die grenzen hard nodig; die bieden hem veiligheid. Met zijn
ondeugende en uitdagende gedrag vraagt hij jou om grenzen te stellen.
Naast het corrigeren van de peuters is het ook belangrijk om ze complimentjes te geven
als ze wel luisteren. Of als ze iets goed gedaan hebben. Want ze vinden het heel jn om
complimentjes te krijgen. Zeg erbij:
- wat ze precies gedaan hebben;
- dat ze dat goed gedaan hebben;
- en dat jij daar heel blij om of trots op bent.
Dit helpt hen om de grenzen te leren kennen van wat wel en niet mag in de les, met de
nadruk op wat wel mag. Een complimentje aan de ene peuter is gelijk een uitspraak van
verwachting aan de andere peuters. Ze willen graag vooral goed doen.
Compromis tussen ontdekking en veiligheid
Een peuter gaat steeds meer op ontdekking uit. Zijn steeds beter wordende motoriek
laat dat ook toe. Maar dat betekent dat jij hem continu in de gaten moet houden.
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Want gevaar herkent hij nog niet. De grootste uitdaging voor jou is om een goed
compromis te vinden tussen aan de ene kant de ruimte geven om te ontdekken, en er
aan de andere kant voor zorgen dat kinderen ‘veilig’ zijn en geen ongelukken begaan.
Daarom zijn peuteryogalessen met de ouder erbij heel jn … zij helpen hun eigen kind
hiermee.
Originele kijk op de wereld
Een peuter kan je soms echt verrassen met zijn kijk op de wereld. Meestal reageert hij
spontaan op iets wat hij ziet of meemaakt. Hij kan je wijzen op details waar jij allang niet
meer op let en zal je soms informatie geven waarvan je niet weet wat je ermee moet.
Maar ook kan hij jouw opdrachten heel precies, soms te letterlijk, interpreteren.
Zelfstandigheid
Een peuter heeft een grote drang om zelfstandig te zijn. Vanaf 2 jaar zijn de woordjes
‘ikke doen’ en ‘zelf doen’ niet meer van de lucht. Het kind heeft ruimte nodig om dingen
zelf te doen. Daar leert hij van. Kleine huishoudelijke opdrachtjes vinden peuters leuk
om te doen; helpen bij het verzamelen van bladeren in de tuin (in hun eigen kruiwagen)
en helpen met afwassen door bijvoorbeeld hun eigen bordje en beker in een eigen
afwasteil te mogen schoonmaken.
Het betekent wel vaak dat dingen niet precies gaan zoals ze moeten gaan. Hij trekt zijn
T-shirt verkeerd om aan bijvoorbeeld. Daardoor leert hij hoe het wel moet, door het
eerst zelf te ervaren. Van hun ouders nemen ze niet zo gauw iets aan. Dit vergt dus heel
wat geduld van hen. Zij moeten echt de tijd nemen voor dit soort dingen, anders kan
het uitdraaien op ellende.
Vanaf 3 jaar
Vanaf 3 jaar kunnen peuters al een heleboel meer. Bijvoorbeeld kleren en schoenen
aan- en uittrekken, handen wassen of de deur achter zich dichtdoen. In je les kan je een
groot verschil merken tussen jonge en de wat oudere peuters.
Verlegenheid
Sommige peuters kunnen een periode ineens heel verlegen zijn. Dat is heel normaal.
Als er vreemden in de buurt zijn, dan wil hij ineens niks meer zeggen en kruipt hij
helemaal achter zijn moeder weg. Of hij wil niet eens een plakje worst van de slager
aannemen. Deze verlegenheid gaat vanzelf weer over. Ouders zouden er niet te veel
aandacht aan hoeven te besteden. Er zijn trouwens ook peuters die helemaal geen last
hebben van verlegenheid. Die stappen overal vrolijk op af.
Wat betekent dit voor de peuteryoga?
Voor jou als docent kan de peuterpuberteit best vermoeiend zijn: het kan tijdens een
les, waar de emoties van kinderen hoog op kunnen spelen (bang, verdrietig, blij) best
een druk op de groep of les geven als een kind zich laat meeslepen door zijn
peuterpuberteit. Waar het overigens helemaal niets aan kan doen!

fi
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Stel grenzen, hou ze goed in de gaten en wees heel duidelijk in wat je verwacht. Het
helpt als je bij de overstap van de ene naar de andere oefening de kinderen laat zitten
of op een vaste plek laat staan, omdat ze anders mogelijk gaan rondrennen als jij even
materiaal aan het pakken bent of een muziekje zoekt. Begrijp me niet verkeerd, rennen
is goed! Maar doe dat op door jou gereguleerde momenten, waar je zelf op toeziet.
Soms moet je je grenzen fysiek stellen. Bijvoorbeeld in een grote lesruimte. Markeer
deze grenzen duidelijk door de lesruimte af te zetten met lint, banken of andere
voorhanden materiaal. Op sommige vloeren kan je ook met krijt of schilderstape
werken. Dat is fysiek wel minder aanwezig voor een peuter.
Wees ook zo positief mogelijk. In situaties waarbij je het gevoel hebt dat je even de
controle verliest kan je beter dat ene stille kindje een complimentje geven, waarbij je
duidelijk benoemt wat hij doet dat jij zo goed vind. Geheid dat iedereen het na doet!
Een peuter heeft graag aandacht en als ze merken dat je dat krijgt bij goed gedrag,
zullen ze dat zeker laten zien. Ook kan je een grotere peuter ‘koppelen’ aan een kleinere
peuter, dan vang je 2 vliegen in 1 klap; de oudste voelt zich gezien en groot en de
kleinste voelt zich getroost en veilig.
Tot slot kan je ook zelf heel zachtjes te gaan praten en rustig op de grond te gaan
zitten. Ze spreek je de natuurlijke nieuwsgierigheid aan en komen ze bij je zitten.
Het kan gebeuren dat een peuter met ouder ‘botst’ vlak voor de les. Daar kan je niets
aan doen of veranderen. Meestal komt een peuter dan ook heel bedeesd binnen of ze
blijven in hun verdriet zitten. Wat kan je doen:
- a eiden
- geduld laten zien
- even bij je nemen (op schoot, handje vasthouden)
Belangrijk is dat de peuter óf binnenkomt óf buiten de ruimte blijft bij de ouder, zodat jij
wel met je les kan beginnen.
Maak contact met iedere peuter die binnenkomt, maar overdrijf niet. Maak contact door
even door de knieën te gaan en gedag te zeggen. Of maak een opmerking over het
nieuwe shirt of rokje dat ze dan vaak bijna vooruit duwen, omdat ze willen dat je dat
ziet. Maar ook zijn er heel verlegen peuters bij, die schrikken als er een volwassene zo
dichtbij komt. Laat ze dan even, ze ontdooien vanzelf. Zorg dat je alle peuters
gemiddeld even veel aandacht geeft.
2.3 Cognitieve ontwikkeling peuter
De cognitieve ontwikkeling van het kind tussen 2 en 4 jaar is zeer groot. Ze maken heel
wat mee en leren enorm veel over hun omgeving en zichzelf.
Geweten
Tussen zijn 2e en 3e levensjaar begint de peuter gewetensvorming te krijgen. Hij
begrijpt waarom sommige dingen niet mogen, maar houdt zich hier niet altijd aan.
De drang om ontdekkend te leren is vaak te groot en zorgt ervoor dat de peuter
onbewust de gestelde grenzen overschrijdt.
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Leren
Een peuter begint vanaf een jaar of 2 kleuren te herkennen en kan bijvoorbeeld blokjes
van dezelfde kleur bij elkaar zoeken. Hij kan ook sorteren, daarom zijn puzzels zo
favoriet. Puzzels stimuleren zelfstandig denken en inzicht.
Ook krijgt hij begrip van tijd. Hij snapt dat morgen dus niet vandaag is. Daar houdt het
begrip dan wel ook gelijk mee op. Ze begrijpen namelijk niet dat ze voor de les weer
een week moeten wachten. In hun beleving is dat dan morgen.
Vanaf 3 jaar begint het tekenen echt al een beetje op een voorstelling van iets te lijken.
Een belangrijke mijlpaal tijdens het tekenen wordt bereikt wanneer kinderen lijnen gaan
gebruiken als grens van een object. Vanaf 3 - 4 jaar zullen zij dan in staat zijn de eerste
tekening van een persoon te maken.
De mentale representatie neemt enorm toe. Dit is het vermogen om innerlijke beelden
te vormen van objecten of gebeurtenissen. Dit uit zich in taal, tekenen en het spelen.
Woorden kunnen gekoppeld worden aan innerlijke beelden, waardoor kinderen beter
kunnen omgaan met het verleden, heden en de toekomst. Tijdens het spelen stelt het
kind niet meer alleen zichzelf centraal, maar zal hij ook bijvoorbeeld de pop willen
wassen of voeden. Ze willen handelen naar aanleiding hun innerlijke beelden.
Kinderen begrijpen steeds beter dat een symbool (foto, tekening, model) iets uit de
‘echte’ wereld kan voorstellen (dual representation).
Rollenspel
Peuters leren en verwerken graag in hun spel en dan met name in rollenspellen. Hierin
kunnen zij allerlei sociale rollen en dagelijkse gebeurtenissen uitbeelden, verwerken en
ervan leren. Bijvoorbeeld namaak-eten maken in een keukentje, spulletjes kopen of
verkopen in een winkeltje of luiers verschonen bij een pop.
Bij oudere peuters zijn verkleedspullen en een oude mobiele telefoon fantastisch om
tijdens dit spel te gebruiken. Kinderen spelen graag het ‘doen alsof spel’. Tijdens het
naspelen van alledaagse gebeurtenissen ('doen alsof' of 'make believe play') worden
kinderen steeds minder egocentrisch en beginnen ze al samen met andere kinderen
situaties na te spelen.
Concentratie
Wanneer kinderen drie jaar oud zijn kunnen zij zich vaak al een kwartier of langer
concentreren op één bezigheid.
Denken
Peuters denken animistisch; zij geloven dat levensloze dingen mentale processen
kennen; dat ze kunnen denken en gevoelens/wensen/intenties hebben. Als een kind zijn
teen stoot tegen een stoel, kan het bijvoorbeeld ‘stoute stoel' zeggen.
Peuters kennen veel fantasieën en kunnen soms moeilijk het onderscheid maken
tussen fantasie en werkelijkheid. Deze periode wordt ook wel het ‘magische denken’
genoemd. Kinderen geloven bijvoorbeeld in magie, feeën en bovennatuurlijke krachten.
Toch weten kinderen dat magie niet alledaagse gebeurtenissen kan veranderen/
beïnvloeden (bijvoorbeeld een foto laten veranderen in een echt persoon).
12

Gebeurtenissen die zij niet kunnen verklaren (donder en bliksem), kunnen zij wel
toekennen aan magie. Dat is vaak ook heerlijk ‘veilig’ en wordt dankbaar gebruikt door
ouders.
Herhaling
Peuters hebben veel baat bij herhaling. ‘Weten wat er komt’ geeft een veilig gevoel en
stelt ze op hun gemak. Regelmaat en herhaling zijn belangrijk in een les: het kind krijgt
ruimte voor verdieping en verstilling en door herhaling merk je veranderingen en
verbeteringen beter op.
Wat betekent dit voor de peuteryoga?
De concentratiespanne van een peuter is niet lang. Dus wissel vooral veel af. Maar hou
je daarbij wel aan een vaste structuur, zodat kinderen de volgorde herkennen. Dat geeft
rust en houvast.
De mentale representatie van een peuter geeft je de mogelijkheid om de kinderen echt
in een fantasievol avontuur mee te nemen. Ze hebben al een beeld bij een plek of
gebeurtenis en kunnen dat gebruiken tijdens het avontuur!
Ook het spelen in een rollenspel is een leuke aanleiding voor je lessen. Kinderen
verkleden graag. Met een dierenmasker of een toverstaf voelen ze zich al gauw
‘verkleed’ en dus die andere persoon/ guur. Maar ook materialen helpen om in een
bepaalde rol te komen voor de les, of het nou om jou gaat, de peuters of iedereen.
Het magische denken … wat ze denken is meestal ook waarheid in hun beleving. Je
kan de kinderen dus heerlijk meenemen in fantasie in je les, maar ook is het jn om met
fantasie een wens of vraag van een peuter te ‘parkeren’. Dus geen ‘nu even niet’, maar
een ‘ik tover dat even weg’. En deze fantasie van de peuters maakt ook dat je met een
bepaalde beweging of houding al snel op ene bepaalde plek of in een bepaalde situatie
bent. Ook weer ideaal en leuk!
Een handig item is een handpop. Je kan bijvoorbeeld een vaste handpop de namen op
laten lezen aan het begin van de les of gebruiken bij bepaalde spelletjes of andere
onderdelen. Wees je er wel van bewust dat ze juist door het magische denken ook weer
bang kunnen zijn van zo’n handpop, dus laat het vooral een vrolijk onschuldig ding zijn
en niet ene krokodil met een ooglap en een gouden tand (bij wan natuurlijk!).
Ook kan een handpop de afstand tussen docent en peuter verkleinen, een handpop
zullen ze soms eerder benaderen en zelfs aanspreken dan een docent. Uiteraard
vervaagd die grens na verloop van tijd door gewenning en vertrouwd raken.
Herhaling is een must in je lessen. Herhalen zorgt voor rust. Dus zorg voor een vaste
opbouw bij een serie lessen of herhaal een eerder gedane houding een paar keer.
2.4 Taalontwikkeling
De taal van de peuter wordt tussen zijn 2e en 4e verjaardag steeds rijker en complexer.
Hij begint de regels van de taal te begrijpen en krijgt steeds meer woordsoorten tot zijn
beschikking.

fi

fi
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Het meerwoordstadium
De fase waarin het kind twee woordjes aan elkaar rijgt, duurt eigenlijk maar kort. Met
zijn tweewoordzinnetjes kan hij namelijk al veel vertellen. Hij krijgt dus veel nieuwe
woordjes en taalinformatie van zijn ‘gesprekspartners’ terug. Daardoor komt hij al snel
in het meerwoordstadium. Als ze 2,5 jaar oud zijn, kunnen peuters best al zinnetjes van
3 tot 5 woorden maken. Dat gaat ineens heel snel.
Taalregels
Vanaf het moment dat ze zinnetjes van meer dan 2 woorden gaan maken, komt er ook
langzaam een begin met het begrijpen en toepassen van de regels van onze taal.
Peuters proberen zelf zinnen op te bouwen aan de hand van taalregels die ze hebben.
In dit stadium komt het creatieve aspect van taal om de hoek kijken, waarbij eigen
woorden worden bedacht en een zin vaak niet logisch is opgebouwd.
Nieuwe woorden bedenken
Peuters kunnen ook al over dingen nadenken waar ze het woord niet voor weten. Om
daar vervolgens toch over te kunnen praten, verzinnen ze zelf een woord. Zo’n woord is
vaak best goed gevonden: je kunt eraan zien dat je kind logisch heeft nagedacht.
Bijvoorbeeld: bloemenwaterzeef (gieter), huildopje (speen) of voetenklok (weegschaal).
Deze zelfverzonnen woorden verdwijnen vaak weer snel omdat het kind al gauw het
juiste woord leert.
Ontwikkeling van het denken
In rap tempo leren ze nieuwe woorden, waarmee gelijk hun denkwereld wordt vergroot.
Zodra de peuters een voorwerp, situatie of gevoel kunnen benoemen, kunnen ze er ook
over nadenken. Bovendien kunnen ze steeds beter met anderen praten over wat ze
hebben meegemaakt of wat ze voelen. Dat stimuleert gelijk ook weer de sociale
ontwikkeling.
Al die nieuwe woorden betekent wel ook dat ze het soms juist helemaal verkeerd
begrijpen of dat ze een opdracht te letterlijk nemen.
Begin van grammatica
Vanaf 2,5 jaar krijgt de peuter steeds meer inzicht in de regels van de grammatica.
• Hij probeert het verschil aan te geven tussen meervoud en enkelvoud. Hij weet dat hij
van een woord meervoud kan maken door er ‘-en’ of ‘-s’ achter te zetten. Hij kan
daarmee ook (logische) fouten maken: ‘koe-en’ of ‘auto-en’.
Hij
leert
werkwoorden te vervoegen: ‘ik loop’, ‘papa loopt’. Dit gaat nog lang niet
•
altijd goed. Maar rond een jaar of 3 heeft de peuter dit meestal aardig onder de
knie.
• Ook experimenteert hij met de verleden tijd van werkwoorden: ‘ik eette’, ‘ik heb
opge-eet’. Ook hiermee moet hij lang oefenen.
• Het verschil tussen ‘ik’-‘jij’ ‘hij’-‘zij’, ‘mijn’-‘jouw’, ‘zijn’-‘haar’. Eerst moet het kind
iemand anders kunnen onderscheiden van hemzelf. Daarna leert hij het verschil
tussen ‘jij’, ‘hij’ en ‘zij’.
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• Het kind gaat voorzetsels gebruiken, zoals ‘in’, ‘op’ en ‘bij’. Meestal heeft hij een paar
voorzetsels tot zijn beschikking die hij overal voor gebruikt. Hoe ouder het kind
wordt, hoe meer voorzetsels hij leert.
Een
zin
vragend maken doet het kind rond 2,5 jaar ineens niet meer alleen met zijn
•
intonatie; hij gaat ook de zinsvolgorde omkeren. ‘Jij gaat mee?’ (‘Ga jij mee?’) En
hij leert ook vraagzinnen maken die met een vraagwoord beginnen: ‘wie’, ‘wat’
en ‘waar’.
Als
hij
ongeveer 3 jaar oud is, gebruikt het kind het woordje ‘niet’ op de juiste plaats
•
in de zin.
Spraakmotoriek
Peuters spreken alle woorden nu een stuk beter uit dan toen ze nog een dreumes
waren. Toch is het heel normaal dat er ook nu nog fouten in de uitspraak zitten.
• De ‘r’ is nog steeds een moeilijke klank. Die wordt vaak vervangen door ‘l’ of ‘w’.
• Ook de ‘s’ zorgt soms nog voor problemen. Die wordt vaak nog slissend
uitgesproken.
• Sommige woorden zijn moeilijk om uit te spreken, dus maakt een kind er fouten mee:
‘stoepstengel’ in plaats van ‘soepstengel’ is een bekend voorbeeld. Of spinaatsie
(spinazie) en pasgetti (spaghetti).
Wat betekent dit voor de peuteryoga?
Een peuter gaat steeds meer begrijpen en je kan ze steeds moeilijkere opdrachten
geven. Het verschil in taal/begrip is vaak groot in een groep van 2-4 jarigen. Pas je aan,
check of iedereen het begrijpt en stuur of leg uit waar dat nodig is.
2.5 Zintuiglijke ontwikkeling
Een heel belangrijke ontwikkeling is die van de zintuigen. Kinderen ontdekken de
omgeving door te voelen, zien, ruiken, horen en proeven. Een combinatie van de
gebruik van de zintuigen en de motoriek noemt men ook wel de sensomotoriek.
Tast
De tastzin is in feite een orgaan, maar is wat minder zichtbaar. Rond de haarschacht in
de huid vind je zenuweinden. Dit zijn de organen van de tastzin. Bij onbehaarde huid
zoals je vingers zijn het de tastlichamen, die onder de opperhuid liggen.
Volwassenen kunnen meestal precies aangeven waar ze iets voelen, voor kleine
kinderen is dit soms nog heel moeilijk. Tegen de tijd dat kinderen zeven zijn, kunnen ze
materie ook voelen via een voorwerp; als ze met een stok in het zand prikken voelt dat
anders dan als ze ermee in de modder prikken.
Men maakt onderscheid tussen de oppervlakkige en de diepe tastzin: de oppervlakkige
tastzin is het ontvangen van prikkels op de huid. De diepe tastzin gaat onder andere
over spierspanning. Kinderen leren door diverse ervaringen hoe ze hun spieren moeten
aanspannen om in evenwicht te blijven. Ze leren hoeveel kracht ze moeten gebruiken
en welke houding ze moeten aannemen. Goed ontwikkelde zintuigen zijn van belang
om je motorisch te kunnen ontwikkelen: je kunt pas een bal vangen als je hem ziet.
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En een goede motorische ontwikkeling is nodig voor allerlei andere ontwikkelingen
zoals de taal- en rekenontwikkeling. Door het ontwikkelen van de tastzin leren kinderen
ook hoe ze minder snel vallen.
Reuk
Geur speelt een belangrijke rol, al vanaf dag 1 van een kind. Kleine baby's herkennen
de reuk van hun mama, en dat voelt vertrouwd! Maar weten wat ze ruiken, dat is andere
koek. Dat geldt ook voor peuters.
Smaak
Proeven is een belangrijk element in smaakontwikkeling. Kinderen ontwikkelen hun
smaak vooral tussen 1 en 5 jaar. In die periode is in contact komen met verschillende
smaken en texturen dus belangrijk. Smaken van fruit, groenten en tuinkruiden, die soms
geplet, dan weer rauw of gekookt, apart of in combinatie worden aangeboden.
Voor kinderen iets lusten, moeten ze verschillende keren proeven. Over die drempel van
de ‘eerste keer proeven’ geraken is niet altijd eenvoudig. Vooral zoet vinden ze lekker,
dat kan natuurlijk suiker zijn, maar ook worteltjes, bananen en appelmoes zijn zoete
favorieten bij jonge kinderen.
Zicht
De ontwikkeling van het zicht duurt tot het kind een jaar of 7 à 8 jaar oud is. In die
periode is de grootste ontwikkeling in het eerste levensjaar. Dan ziet het kind eerst
alleen zwart wit, daar komt dan rood bij en zo ontwikkelt het beeld van kleuren zich
langzaam. Ook is het beeld van een baby min of meer blurred en vanaf 1 jaar helder. In
de peutertijd krijgt het kind ook een ogentest bij het consultatiebureau, om er zodoende
vroeg bij te zijn als er oogafwijkingen zijn en die voor het 8e levensjaar bij te sturen in de
ontwikkeling.
Gehoor
Net als bewegen, kruipen en lopen wordt ook horen in de loop van de tijd geleerd: de
ontwikkeling van het gehoor gaat stapje voor stapje. In het allereerste begin wordt
geleerd of er al dan niet geluid aanwezig is. Vervolgens wordt geleerd om verschillende
geluiden van elkaar te onderscheiden. Dit discrimineren van geluiden vindt plaats op de
leeftijd zo tussen de 4 en 6 maanden. Denk hierbij aan het onderscheiden van geluid
van een rammelaar, de mobiel boven het bed, de naderende voetstappen of de stem
van mama of papa. Het kind lijkt ook plezier te hebben in het horen van een muziekje.
De ontwikkeling van het gehoor van kinderen loopt door tot in de pubertijd. Het leren
verstaan van spraak is een voorbeeld van een proces dat aardig wat jaren in beslag
neemt. Hierbij is het kunnen onderscheiden van verschillende klanken erg belangrijk.
Kinderen hebben om goed te kunnen verstaan vaak een ‘schoner’ spraaksignaal nodig
om goed te kunnen verstaan dan volwassenen. Zeker als de informatie nieuw en
ingewikkeld voor ze is.
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Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en voor het goed leren
praten. Als een kind niet goed leert praten, heeft dat meestal ook grote gevolgen voor
de ontwikkeling. Immers een kind heeft namelijk taal nodig om op school te kunnen
leren en om sociale contacten te leggen. Maar geluid is ook een kwetsbaar goed voor
kinderen. Doordat de gehoorgang nog nauw is, komt de (lawaai)druk harder binnen.
Wat betekent dit voor de peuteryoga?
Tijdens het lezen over de zintuigen heb je je misschien al wel voor kunnen stellen dat je
met deze ontwikkeling veel kan in je lessen. Je kan bijvoorbeeld tastspelletjes doen,
waarbij ze moeten raden welk voorwerp ze in hun handen hebben. Hetzelfde kan
natuurlijk met de andere zintuigen; raden wat het is, door je zintuig te gebruiken.
Bij het proeven zou ik gebruik maken van producten die absoluut geen allergie kunnen
opwekken. Of zorg dat je dat vooraf hebt nagevraagd.
Het leuke van deze zintuigen en de combinatie met andere ontwikkelingsgebieden is
dat je er zoveel mee kan, zolang je er maar oog voor hebt. Zo zou je een waterkan met
ijsklont guurtjes kunnen vullen en dat proeven. Ik had in mijn lessen altijd een waterkan
met amingo’s en dan bespraken we hoe dat amingowater dan smaakte. Heerlijk, die
fantasie van peuters!
Bij kinderen komt geluid harder binnen. Hou hier dus rekening mee als je een
klankschaal gebruikt bijvoorbeeld of met muziek.
2.6 Tot slot
Peuters ontdekken de wereld heel actief en beweeglijk. Naast de vele inspanningen en
prikkels hebben ze ook ontspanning en rust nodig. Het is dus vanzelfsprekend om ze
ook ontspanning aan te bieden.
Ontwikkelingsgebieden
Probeer in je les alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren voor een waardevolle les.
1.

2.

3.
4.
5.

De motorische ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier van bewegen. Dit gebied heeft te
maken met de coördinatie, houding, balans en spierspanning. De grove motoriek gaat over grote
bewegingen zoals zwaaien, lopen en klimmen. De jne motoriek gaat over kleine bewegingen, zoals
het pakken van speelgoed en tekenen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het aangaan van
relaties en de ontwikkeling van emoties. Dit gebied richt zich op de relatie tot zichzelf, de anderen en
de samenhang met de omgeving. Help ze om te gaan met de ander, laat ze elkaar een handje geven
of elkaar helpen.
De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier waarop het kind iets interpreteert en
leert. Dit gebied richt zich op het denken, de aandacht en het geheugen. Het kind ontwikkelt zijn
gevoel voor richting en verhoudingen. In je les geef je opdrachten.
De taal ontwikkeling is de ontwikkeling van het gebruik van onze taal in het dagelijks leven;
woordenschat, zinsopbouw, etc. Geef in je lessen aandacht aan betekenis van woorden en geef
woorden aan bewegingen en materiaal. Zo draag je bij aan hun taalontwikkeling.
De zintuiglijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de waarneming door middel van de zintuigen. Het
is het vermogen om de buitenwereld waar te nemen via prikkels. Deze prikkels komen binnen via de
ogen, oren, neus, mond en huid. Laat ze de grond voelen, hun voeten, etc. Ze horen de muziek en
maken zelf geluid … hard en misschien ook zacht?

fl
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Ritme, beweging en snelheid
Het bewegen kan verschillende uitwerkingen hebben op een peuter. Dit hangt af van de
snelheid, het ritme, en of deze verwacht of onverwacht is. Over het algemeen heeft de
beweging de volgende uitwerking:
• Langzame en ritmische bewegingen werken kalmerend (bijvoorbeeld wiegen).
• Snelle en verrassende bewegingen werken activerend (bijvoorbeeld een gek dansje).
• Ritmische en verwachte bewegingen zijn comfortabel (bijvoorbeeld een ontspanning).
• Niet-ritmische en onverwachte bewegingen zijn overstimulerend (bijvoorbeeld als alle kinderen door
elkaar gaan rennen, springen).

3 Welbevinden en betrokkenheid
Zowel in het onderwijs als in de kinderopvang zijn betrokkenheid en welbevinden van
de kinderen tekenen van goed onderwijs of goede opvang. Samen zorgen deze 2
kwaliteitscriteria er namelijk voor dat er sprake is van ervaringsgericht onderwijs. Ook in
de kinderyoga kan je deze 2 criteria aanwezig laten zijn. Maar wat is welbevinden en
wat is betrokkenheid? en hoe stimuleer je dit?
Wat is welbevinden?
Voor de ontwikkeling van een kind is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het
goed in zijn vel zit. Dit is een algemene basisvoorwaarde om te kunnen groeien, zeker
als het gaat over de ontwikkeling van het gevoelsleven.
In de vakliteratuur wordt dit ‘zich goed voelen’ om te kunnen ontwikkelen vaak
omschreven als ‘welbevinden’. Welbevinden omvat het zich thuis voelen, het zichzelf
kunnen zijn, het zich gelukkig voelen. Kinderen (en volwassenen) die in een toestand
van welbevinden verkeren, voelen zich ‘als een vis in het water’. Ze zijn gelukkig en
tonen dit ook.
Ze stellen zich open, ontvankelijk en soepel op ten opzichte van hun omgeving.
Wat is het belang van welbevinden?
Een toestand van welbevinden brengt zelfvertrouwen en een goed zelfwaardegevoel
met zich mee, alsook een inke dosis weerbaarheid.
Ze durven zichzelf te zijn, voor zichzelf op te komen en kunnen het leven aan. Ze stralen
vitaliteit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust uit.
De hoofdtoon van het bestaan is genieten. Ze beleven plezier aan elkaar en aan de
dingen. Verder hebben ze een soepel contact met zichzelf: met eigen behoeften,
noden, wensen, gevoelens, gedachten, …
Wat zijn de signalen van welbevinden?
Een kind dat goed in zijn vel zit, staat open voor zijn omgeving. Hij is alert en reageert
op impulsen en prikkels die hij krijgt. Hij luistert naar anderen en gaat gemakkelijk
contact aan. Een kind dat zich welbevindt, zal zich ook gemakkelijker aanpassen aan
zijn omgeving. Een kind met welbevinden straalt ook zelfverzekerdheid uit. Hij durft
zichzelf te tonen en nieuwe dingen uit te proberen.

fl
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Hoe zorg je voor welbevinden in je lessen?
Basis = veiligheid!
Door zorgvuldig aandacht te besteden aan een vertrouwd en veilig kader binnen je les,
is de kans dat ouder en kind zich welbevinden een stuk groter. Zorg voor een veilige
sfeer! Maak met behulp van ondermeer ‘veilige’ kaarsjes, knu els, sjaaltjes, kussentjes,
geurtjes, een zacht achtergrondmuziekje… een gezellige en veilige ontdek- &
belevingsomgeving.
Heb voldoende aandacht voor structuur en regelmaat: bouw je lessen veelal volgens
een vast kader op. Introduceer herkenningspunten (bijv: begin en einde van je les
steeds op dezelfde manier).
Observeer!! Benoem wat je ziet én check ook altijd even of de conclusie die jij verbindt
aan wat je ziet voor de ander klopt!!
Re ecteer: laat het lesje als een lm weer voorbijkomen.
Welke momenten gingen naar jouw gevoel ‘goed’?
Welke waren momenten die extra inspanningen vroegen?
Hoe kan je deze ‘lichter’ maken naar een volgende les toe?
Durf af te wijken van je voorbereiding. Speel in op wat je aanvoelt.
Je voorbereiding dient slechts als leidraad, veelal voor je eigen gevoel van ‘veiligheid’
maar deze is niet de norm…
Zodra je met kinderen aan de slag gaat, in het bijzonder met peuters en kleuters is het
een mooie deugd om exibiliteit in de praktijk te brengen.
En misschien nog wel het allerbelangrijkste: Werk aan je eigen welbevinden: wees niet
te streng voor jezelf en vergeet bovenal niet om ook zelf te genieten. Laat je
doordringen van de lachjes en stralende gezichtjes van ouder en kind.
Bron: Beter omgaan met de emoties van kleuters – Nikki Jeannin, Peter Adriaenssens

Wat is betrokkenheid?
Betrokkenheid verwijst naar de intensiteit van de activiteit, naar concentratie, een
‘opgeslorpt zijn’, het voluit gaan in, tijdvergetend bezig zijn, het plezier beleven aan
exploreren, waarbij het kind zich aan de grens van het eigen kunnen beweegt,” (Laevers
& Depondt, 2004).

Is er bij een kind betrokkenheid dan weten we met zekerheid dat het aanbod voldoende
elementen in zich draagt om het op zijn niveau aan te spreken. Voor betrokkenheid is er
dus slechts een smalle zone: die waarin de activiteit als uitdagend wordt ervaren.
Vygotsky (1978) noemt dit ‘de zone van naaste ontwikkeling’ of het gebied waarin
kinderen moeten komen indien we mentale groei op het oog hebben.
Wat is het belang van betrokkenheid?
Betrokkenheid is op zich een zeer bevredigende ervaring. Het gevoel van competentie
dat er onvermijdelijk mee gepaard gaat, doet iets met je. Het sterkt je zelfvertrouwen en
draagt bij tot een positief zelfbeeld. Maar er is meer: betrokkenheid bevat alle
elementen die nodig zijn om ontwikkeling mogelijk te maken.
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Wanneer we hoge betrokkenheid bij een kind observeren, dan weten we met grote
zekerheid dat op dat eigenste moment inwendig processen – via hersenscans te
traceren – aan de gang zijn die een verschuiving in zijn/haar kunnen tot gevolg hebben.
Kortom: hoge betrokkenheid zegt ons dat iemand ‘in ontwikkeling is’.
Wat zijn de signalen van betrokkenheid?
Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een
intense manier met iets bezig zijn. We merken het aan hun hoge concentratie, een
opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn. Hun handelingen en houding verraden een intense
mentale activiteit. Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft en
stellen zich open op. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan
de slag te blijven.
De enorme voldoening die ze daarbij ervaren vloeit voort uit de bevrediging van hun
exploratiedrang: het genieten van greep krijgen op de werkelijkheid.
Betrokkenheid komt alleen voor in het smalle gebied tussen 'al kunnen' en 'nog niet
kunnen'. Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden.
Betrokkenheid is met al die kenmerken samen dé conditie bij uitstek voor het realiseren
van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.
Hoe zorg je voor betrokkenheid in je lessen?
Met betrokkenheid hebben we iets buitengewoons beet. Prachtig om te zien hoe het
fenomeen al van jongs af aan zijn verschijning doet, hoe het in een situatie, een
ontmoeting, een verloren moment onverwacht op kan duiken en een hele activiteit kan
omturnen in een belevenis. Er is daarvoor een goede match nodig tussen de context
enerzijds, en het persoonlijke pro el, de interesses en mogelijkheden, anderzijds.
Zorg in je les dat de activiteiten aansluiten bij de exploratiedrang en het
interessepatroon. En laat de activiteit net de grens van de individuele mogelijkheid
overtre en om te zorgen voor uitdaging en dus ontwikkeling.
Bron: http://www.stichtingbkk.nl/images/Kennisdossier_BKK2016003_LR_DEF.pdf
Uitgave Kennisdossier kinderopvang BKK oktober 2016
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DEEL 2. OPZET VAN EEN PEUTERYOGALES
Om een peuteryogales op te zetten, kijken we in dit hoofdstuk naar de verschillende
onderdelen van een les, maar ook naar de didactiek. Daarnaast zullen ook de
onderwerpen muziek en materiaal aan bod komen.
1 Onderdelen van een peuteryogales
In deze paragraaf vind je een overzicht van onderdelen die je in een yogales voor
peuters (en hun ouders) kunt toepassen.
Niet alle onderdelen hoeven noodzakelijk in een les voor te komen. Belangrijk is
uiteraard wel de kern, de yogahoudingen. Maar ook een begin waarin ouder en kind
even kunnen ‘landen’ in jouw les is essentieel. Maak dus ruimte voor de opwarming of
of het lichaamsbewustzijn. En sluit altijd af met massage of aanraakspelletje en een
ontspanning. Ervaar verder welke onderdelen voor jou belangrijk en passend zijn.
Inloop
De binnenkomst is belangrijk en het feitelijke begin van de les. Denk na over hoe je die
opzet. Wellicht wil je ze eerst laten kennismaken met het thema of het materiaal. Of
misschien heb je een leuk startritueel, met bijvoorbeeld het oplezen van de namen. Het
opstarten van de les met een spelinloop (bv ballen, speelmateriaal, kopje ko e/thee)
kan ervoor zorgen dat iedereen vervolgens rustig of geaard aan de les begint.
Opwarming
- beweegliedjes (Hoofd, schouders, knie en teen / douchedruppel)
- kinderyogazonnegroet (zie bijlage)
- beweegspelletje, bijvoorbeeld: Je bent een sneeuwpop, de zon begint te
schijnen, het wordt langzaam warmer… Je vingers ontdooien, daarna je voeten,
je armen, je hoofd, je benen, je buik, je schouders, je knieën, … Het begint terug
te vriezen. Je lichaam krijgt het kouder en kan steeds moeilijker bewegen. Je
kunt je armen, je buik, je hoofd, je benen of niets meer bewegen
- dans, bijvoorbeeld
o stopdans (zonder winnaar, dus iedereen doet mee)
o blaadjesdans (uit: dans in 4 seizoenen, zie literatuurlijst)
- beweegboek voorlezen (bijv. Eric Carle - Van top tot teen)
Ademspel
- Jonge kinderen laten kennis maken met hun adem, op een heel speelse manier
de adem laten ontdekken.
- Forceer het natuurlijke ademritme van jonge kinderen niet! Vermijd dat het kind
de adem gaat vastzetten.
- Laat ademhalingsoefeningen niet te lang duren anders kunnen de kinderen
duizelig worden of zelfs hoofdpijn krijgen.
- Inspiratie: ademspelkaarten van Helen Purperhart.
- Blazen met rietjes is een leuke en zeer goede oefening (ademt dan in door neus
en uit door mond).
- Bellen blazen stimuleert een diepe inademing en rustig uitblazen.
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Zelfkennis/lichaamsbewustzijn
- Een les beginnen met een liedje of spelletje dat het lichaamsbewustzijn van het
kind stimuleert, zorgt in feite dat je het lichaam ‘aan’ zet voor de les.
(lichaamsomtrek tekenen, wasknijpers op lichaamsdelen, lichaamsdelen
aanwijzen, …)
- Het lichaamsbewustzijn is ook nog niet in die mate aanwezig dat ze spanning en
ontspanning goed zelf kunnen reguleren. Dit kan je bijvoorbeeld met een
drukpoppetje laten zien. Je kent ze vast nog wel van vroeger.

-

Nodig kinderen regelmatig uit even bij zichzelf te rade te gaan hoe zij over een
bepaalde situatie denken, wat zij voelen, … Prentenboeken zijn een ideale
uitgangsbasis om bepaalde thema’s aan te snijden.

Yogahoudingen
- Op een speelse manier de houdingen verkennen, dieren nadoen behoort tot één
van de favorieten van jonge kinderen.
Bied kinderen de ruimte om de houding op hun eigen manier te ontdekken. Het
perfect uitvoeren van de houding is niet wat telt!
Laat de kinderen er vooral plezier in hebben.
- Houd rekening met de korte concentratieboog van jonge kinderen:
las regelmatig een korte pauze in. Werk dynamisch (in een ow), laat de kinderen
nooit lang in een houding staan. Hou je aanwijzingen kort en bondig.
- Herhaal de houdingen regelmatig. Herhaling helpt de kinderen zich de houdingen
meer eigen te maken.
- In de bijlage zie je een overzicht van eventuele houdingen die je in je lessen kan
gebruiken. Dit zijn de meest gangbare houdingen, haal ook houdingen uit de
boeken en kinderyogakaarten zoals genoemd in de literatuurlijst.
Dans(oefeningen)
- Met dans stimuleer je meerdere ontwikkelingsgebieden:
o motoriek: de beweging van het lichaam
o cognitief: onthouden leren, gevoel voor richting, etc.
o zintuiglijk: kijken
o sociaal-emotioneel: samen bewegen in de ruimte, materiaal delen en
opbergen
- Dansen kan goed als warming up gebruikt worden, maar ook als instrument om
de energie tussendoor even kwijt te raken.
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22

-

Met dans kan je aansluiten bij het thema van je yogales of het thema
introduceren. Bijvoorbeeld door middel van een lied over het circus, dieren, etc.
Het perfecte liedje in Ik loop van Dirk Scheele. Je kan even helemaal los gaan en
alle dieren uitbeelden, maar het lied eindigt rustig met zitten op de grond. Ideaal
om te gebruiken als je merkt dat er even wat energie uit moet.

Zintuigspelletjes, aandacht- & concentratiespelletjes
- Juist voor jonge kinderen zijn zintuigindrukken nodig aangezien deze een
belangrijke rol in hun hele ontwikkeling spelen. Via hun zintuigen ontdekken zij
de wereld om zich heen.
- Deze spelletjes dragen in belangrijke mate bij tot het concentratievermogen van
het jonge kind.
- Zorg echter altijd voor een gezonde balans wat het aantal zintuiglijke prikkels
betreft. Te veel impulsen echter maken een kind onnodig onrustig en druk.
- Bijvoorbeeld: proeven (stroop, rijstwafel, etc -denk aan allergieën!), ruiken
(bloem, blad, mos, kruiden, …), voelen (doekjes, ballen, voelpad, sjaaltjesdans,
…), zien (kimspelletjes, kleuren, elkaar spiegelen, etc.)
- Het leren richten van de aandacht is een vaardigheid voor het leven… Het
éénpuntig maken van de geest is één van de belangrijke pijlers van het yogapad.
Op een heel speelse manier kan je jonge kinderen uitnodigen om hun aandacht
te richten, bijvoorbeeld door kim-spelen (verschillende voorwerpen onder een
doek verstoppen, één ertussen uit halen en de kinderen laten benoemen welk
voorwerp verdwenen is)
Massage-/aanraakspel
- Door het masseren/aanraken wordt het jonge kind zich meer bewust van zijn
eigen lichaam, wat het zelfvertrouwen bevordert.
- Massage tussen ouder en kind heeft ook een positieve uitwerking op de
onderlinge band.
- Respecteer steeds de behoefte van elk kind! Sommige kinderen hebben tijd
nodig om te wennen aan aanraking. Houd het vooral speels. Indien het kind zelf
niet aangeraakt wil worden, kan je voorstellen dat het kind de ouder masseert.
- Maak duidelijke afspraken rond het stellen van grenzen en het respectvol met
elkaar omgaan!
- Inspiratie: massagespeelkaarten van Helen Purperhart of de boeken van Happy
Kids.
Visualisaties
- Houd deze kort en geef hele concrete, heldere instructies. De rijping van de
hersenen van jonge kinderen is namelijk nog niet dermate gevorderd dat zij op
verzoek interne beelden kunnen oproepen.
- Sluit steeds aan op de leefwereld van het kind. Vraag hem met gesloten ogen
een voorstelling te maken van een voorwerp dat tot zijn onmiddellijke omgeving
behoort.
- Een eenvoudig of kort verhaal vertellen.
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Ontspanning
Je sluit een yogales altijd af met ontspanning. Of de les met of zonder ouders is:
- Laat iedereen lekker liggen en herhaal kort wat allemaal de revue heeft
gepasseerd deze les … dat helpt bij de verwerking van de les.
- Laat ouders liggen en zet een rustig muziekje op. Jij observeert de kinderen,
meestal gaan ze allemaal uiteindelijk bij hun ouder liggen.
- Laat de ouders de kinderen in een dekentje inpakken of rollen en dan bij zich
nemen, dat voelt lekker veilig. Als er geen ouders meedoen, kan jij ze inpakken.
- Dit kan ook een visualisatie zijn!

2 Didactiek
Werken met kleine kinderen vraagt een speciale benadering. Een aantal zaken zijn van
belang:
oogcontact
Maak altijd oogcontact met elk kind bij of kort na binnenkomst. Zo heb je iedereen
gezien, dat is handig om te weten in welke hoedanigheid een kind binnenkomt. Maar
tevens voelt iedereen zich ook gezien. Dit kan op verschillende manieren. Je kan
groeten bij de deur of een namenlijst oplezen en zodoende iedereen even aankijken. Dit
is een jne en belangrijke start van de les.
reageren op elkaar
Kinderen doen elkaar na. Vooral opvallend gedrag, waar aandacht aan wordt gegeven
is aantrekkelijk om van elkaar na te doen. Het is aan jou om hier richting aan te geven.
Door negatief gedrag te negeren en positief gedrag te belonen (alleen met aandacht,
niet met materie of taken), is de kans groot dat kinderen alleen de positieve dingen van
elkaar na gaan doen.
structuur
Kinderen doen elkaar na en zoeken vaak een grens op. Het is aan jou om die grens aan
te geven. Kinderen hebben die grens ook nodig. Je kan de kinderen met speci eke
opdrachten of technieken tijdens een les goed structuur geven:

- plek aangeven (je eigen matje of stip, ‘allemaal bij de kast’)
- een vaste opbouw/onderdelen

niet nieten
Als je ongewenst gedrag aandacht geeft met het woordje ‘niet’, benadruk je hetgeen
dat niet mag. Dat komt omdat kleine kinderen het woordje niet niet horen. Dus je brengt
ze op een idee! Beter is het dan ook om niet te ‘nieten’. Dus vertel wat wél de bedoeling
is. Bijvoorbeeld “we houden elkaars hand zachtjes vast” en dus niet “we knijpen niet in
elkaars hand …”
Bijvoorbeeld “de sambabal is om mee te schudden” en dus niet “niet met de sambabal
op de spiegel slaan…”
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verdiep je in hun ontwikkeling
Lees verder over de ontwikkeling van je doelgroep (er staat een aantal interessante
boeken in de literatuurlijst) en zorg dat je ze begrijpt.

3 Materiaal
Bij kleine kinderen is het gebruik van materiaal heel belangrijk, maar ook heel moeilijk.
Het materiaal kan aanvullend zijn, maar kan ook weer a eiden.
Zorg dat je materiaal veilig is, dat je voldoende hebt, dat het aantrekkelijk en uitdagend
is en vooral ook dat het aansluit bij je les of de oefening.
Hou je aan de volgende stappen bij het gebruik van materiaal:
1. verkennen materiaal; laat ze het bekijken, bevoelen en bespreek het materiaal en de
eventuele regels/doel.
2. gebruiken materiaal; bereid dit goed voor door na te denken over:
• hoe breng je het over? (eerst voordoen of uitdelen en gebruiken?)
• wat zijn de regels? leg die vast voordat je start
• waar laten ze het als je het niet gebruikt? Beter is het om dit uit het zicht te houden.
3. afscheid nemen van materiaal; als materiaal erg leuk is, is afscheid nemen moeilijk.
Begeleid dit positief en slim, bijvoorbeeld ”de ballen gaan nu slapen”.
Er is veel materiaal voor handen, een greep uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

peuteryoga kaarten (Helen
Purperhart)
ademspel kaarten (Helen Purperhart)
knu elkaartjes (Yvonne van Meteren)
zonnekaartjes (zonnetjes.com)
weerberichtjes (earthgames)
kinderyoga kaarten (Helen Purperhart)
massagekaarten (Helen Purperhart)
yogaspel kaarten (Helen Purperhart)
bal
massagekever of massage-autootje
handpop
prentenboeken
sjaaltjes
washandjes
knu els
windmolentjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rietjes
watjes
regenboogdoek of spelparachute
klankschaal
tingeltangel
muziekdoosje
veertjes
kruiptunnel (IKEA)
ballonen
stekelballen
vingerpopjes
wasknijpers
bijenwaskrijtjes of kleurpotloden
(goede vette …)
grote tekenvellen of rol (ikea)
etc…

Uiteraard is dit een opsomming van mogelijk materiaal en geen verplichting. Haal eruit
wat je leuk lijkt!
Tijdens de praktijkdag gaan we in op het materiaalgebruik en laten we veel zien.
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4 Muziek
In een kinderyogales kan je goed muziek gebruiken om op te bewegen of dansen. Je
kan muziek op verschillende manieren gebruiken:

-

warming up
energizer
rust creëren (ik loop en wandelende boom)
aanvulling op houding of oefening

De volgende klassieke kinderliedjes in combinatie met beweging zijn zeer geschikt om
binnen de les te gebruiken:
- We maken een kringetje
- Visje, visje
- Hoofd, schouders, knie en teen
- Deze vuist op deze vuist
- Zo gaat de molen
- Alle eendjes …
- Van voor naar achter …
- In de maneschijn
- Jan Huygen in de ton
- Berend Botje
- Klap eens in je handen
- Witte zwanen, zwarte zwanen
- Op een grote paddenstoel
- De krokodil
- Varen, varen
- Ik loop
- Helikopter
- We maken een kringetje
De volgende cd’s zijn een aanrader:

-

Spelenderwijs (met boekje, van Ellen-Noor Langeslag, o.a. ‘Ik ben een wandelende boom’)
Vier seizoenen in dans en beweging (met boek, van M.&R. Schneider)
Bewegen en ontspannen op muziek (met boek, van M.&R. Schneider)
Muziek op schoot (VOF de Kunst, veel klassiekers)
Liedjes op schoot (‘We maken een kringetje’, ‘Hoofd, schouders, knie en teen’, etc.)
Dirk Scheele (alle cd’s zijn bruikbaar, favoriet zijn de liedjes ‘Ik loop’, ‘Olifanten’)
Jeroen Schippers (vooral zijn prentenboeken met muziek)
Liedjes met een hoepeltje erom (Fay Lovsky)
De mooiste dansliedjes, de mooiste dierenliedjes, de mooiste slaapliedjes (uitgeverij Happy
Planet)

De volgende muziek is geschikt als achtergrond of ter ondersteuning van je les:

-

Young at heart - Sarva Antah (mantra's)
Music & Instructions for Jungle & zoo yoga adventure - Helen Purperhart
Deva Premal - The essence
Brent Lewis - Rhythm basket (kinderliedjes d.m.v. drum)
Harp music for children - Eric Berglund
Music for belly dance- Oreade
Music for massage - Oreade
Music for mother and child - Simon Cooper
Childrens music - Gomer Edwin Evans
Sweet baby music - Daniel Kobiolka
Amadou & Mariam – Dimanche a Bamaco (nr.1. M’bife)
Twee maten rust - Kris Flameng
Muziek van de Efteling
Musical massage in touch - Jim Oliver
Sounds of nature
Celtic Dreamland - Putomayo Kids
Zen mama - Kamal
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DEEL 3. THEMA’S EN PRENTENBOEKEN
1 Werken met thema’s
De yogalessen voor peuters en kleuters lenen zich uitstekend om in thema’s te gieten.
Daar zitten ook een aantal voordelen aan:
1. Herkenning
Een onderwerp dat de kinderen herkennen, spreekt gelijk tot de verbeelding. Dit zorgt ervoor dat,
bij een aansprekend thema, gelijk de interesse is gewekt.
2. Concentratie
De aandacht voor een thema geeft gelijk een stimulans aan de concentratie van peuters en
kleuters. Het thema verbind de onderdelen van je les voor een kind. Het zal makkelijker over
kunnen stappen naar een ander onderdeel, omdat het thema gelijk blijft. Het kader waarin de
verschillende oefeningen, spelletjes, houdingen worden gedaan is hetzelfde. Een nieuw begrip of
een nieuwe oefening zorgt minder voor verwarring vanwege het verbindende e ect van het
thema.

Hoe kies je een thema:
1. Interesse
Een onderwerp dat de kinderen herkennen, spreekt gelijk tot de verbeelding. Dit zorgt ervoor dat,
bij een aansprekend thema, gelijk de interesse is gewekt. Denk hierbij aan dieren, de maan, het
potje, prinsen en prinsessen, het bos, vervoer, unicorns, de zee, kabouters, enzovoorts.
2. Seizoen of feest
Deze nemen een belangrijke plaats in het leven van kinderen in. Seizoenen zijn meestal duidelijk
waarneembaar in de natuur en geven leuke aanleidingen voor een les. Bij feesten kan je denken
aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc.
3. Prentenboek, sprookje of verhaal
Een al dan niet bekend prentenboek, een sprookje of een bekend verhaal kan ook een goede
aanleiding voor een thema kan zijn! Goed te gebruiken verhalen zijn Rupsje Nooitgenoeg,
Goudlokje en de beren, Raad eens hoeveel ik van je hou, Sneeuwwitje, Kleine Kangaroe,
enzovoorts. Maar ook een favoriete tv-serie, zoals Paw Patrol kan als basis dienen voor een
peuteryogales.

In de bijlage vind je diverse uitgewerkte lessen rondom een thema.
2 Werken met prentenboeken
2.1 het belang van voorlezen
We weten het allang, maar ook uit onderzoek is gebleken dat voorlezen op vele vlakken
belangrijk is. Daarom past het ook zo goed binnen een peuteryogales. Het geeft rust,
het is belangrijk voor de ontwikkeling, het prikkelt de fantasie en zo zijn er tal van
voordelen. We bespreken de belangrijkste voordelen:
– Woordenschatontwikkeling: Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze
hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op.
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– Kennis van de wereld: Door te luisteren naar verhalen komen kinderen in aanraking met
andere werelden, andere tijden, andere karakters, andere beweegredenen dan degene die ze in
hun eigen leefwereld tegenkomen. Dat helpt hen om hun kennis van de wereld uit te breiden en
het voedt tegelijkertijd hun fantasie.
– Ontluikende geletterdheid: Via voorlezen komen kinderen allerlei dingen te weten over
boeken, teksten en geschreven taal. Jonge kinderen worden gevoed op het vlak van hun prille
leesontwikkeling: ze leren over de band tussen geschreven en gesproken taal, ze zien de
voorlezer het blad omdraaien, ze ontdekken hoe boeken werken, ze krijgen inzicht in de
opbouw van verhalen…. en dat helpt hen allemaal om in het lager onderwijs beter voorbereid
aan het leesonderwijs te beginnen.
– Leesplezier: Voorlezen voedt bij kinderen het gevoel dat lezen leuk is. Voorlezen kan zo een
blijvende positieve associatie bij kinderen teweegbrengen. Die positieve associatie is van het
grootste belang: onderzoek toont aan dat kinderen die tussen 10 en 15 jaar regelmatig in hun
vrije tijd voor hun plezier lezen, betere schoolresultaten behalen.
– Cognitieve ontwikkeling: Veel prentenboeken en voorleesverhalen bevatten passages waarin
geteld en geredeneerd wordt. In veel verhalen moeten kinderen bepaalde conclusies trekken of
verbanden leggen tussen verschillende stappen in het verhaal. Veel verhalen draaien om de
gevolgen van bepaalde acties. Dat geeft kinderen sterke stimulansen om hun denkvermogen te
ontwikkelen. Tevens draagt dit bij aan hun luistervaardigheid en concentratievermogen.
– Mondelinge taalvaardigheid: Voorlezen geeft vaak aanleiding tot korte gesprekjes over het
verhaal en het boek. Kinderen krijgen zo de kans om te praten over hun gevoelens,
verwachtingen en beleving. Ze krijgen in zulke gesprekken ook feedback op de betekenis en
begrijpelijkheid van hun uitingen. Zo worden kinderen al doende vlotter en spreekvaardiger.
– De band tussen ouders en kind: Als ouders voorlezen aan kinderen, is hun aandacht samen
gericht op dezelfde interessante activiteit. Voorlezen versterkt de fysieke en socio-emotionele
band tussen ouders en kinderen.
- Stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden: samen een boekje lezen over een herkenbaar
onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en
gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de guren uit het boek.
Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.

Hoe vroeger er wordt begonnen met voorlezen aan jonge kinderen en hoe frequenter
dat gebeurt, hoe sterker de e ecten van voorlezen op de algemene taalvaardigheid en
begrijpend-leesvaardigheid van kinderen, zo toont een meta-analyse van Dunst e.a.
(2015).
Voorlezen is krachtvoer voor ontwikkeling: niet alleen ouders, maar ook
kinderverzorgsters in de kinderopvang, begeleiders van vrijetijdsbesteding, grootouders
en allen die kinderen omringen doen er goed aan om regelmatig naar een verhaal of
prentenboek te grijpen, en daarmee niet te stoppen als het kind in het eerste leerjaar
leert lezen. Voorlezen is voor elk kind een voorrecht!
bronnen:
https://www.lezen.nl/onderzoek/voorlezen-boost-voor-taal-en-lezen/
https://www.duurzaamonderwijs.com
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In de bijlagen vind je een aantal geheel uitgewerkte lessen terug gebaseerd op een
prentenboek.
Je kan prentenboeken gebruiken als thema voor een gehele les, maar ook als
onderdeel van een les. Bijvoorbeeld:
• opwarming: Van top tot teen (Eric Carle)
• massage: Bout en Moertje (Nicole de Cock)
• geleiden naar ontspanning: Raad eens hoeveel ik van je hou? (Sam McBratney)

2.2 Hoe kun je zelf succesvol voorlezen?
- Toepasselijk boek: Interactief voorlezen gaat om de gesprekjes rondom boeken. Die
komen het best op gang, als ze over dingen gaan die je kinderen meemaken. Zo 'leeft'
het bij je kind.
- Herhalen is één van de belangrijkste tools bij de ontwikkeling van kleine kinderen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen, geeft het jonge kind houvast en veiligheid.
Iedere keer begrijpt en herkent je kind een beetje meer .
- Neem de tijd: zorg dat je zelf ontspannen bent. Voorlezen is een moment van
aandacht en rust!
- Een vast ritueel: Jonge kinderen hebben behoefte aan houvast, regelmaat. Lees het
boekje bijvoorbeeld telkens aan het begin van je lesje voor. Maak gebruik van een
‘voorleespop- of knu el’.
- Houd contact met de kinderen: Probeer bij het voorlezen de kinderen te betrekken.
Maak oogcontact, las af en toe pauzes in, geef gelegenheid om te reageren op het
verhaal, laat vragen stellen of dingen in het boek aanwijzen.
- Kinderen aan de praat krijgen: Je kunt met jonge kinderen over van alles praten bij een
boek. Je kunt samen kijken naar de tekeningen, en zeggen wat er allemaal te zien is.
Kinderen leren er veel van als je samen met hen over allerlei gebeurtenissen nadenkt en
praat die in het boek plaatsvinden. Stel aan de kinderen geen ja/nee vragen, maar open
vragen. Een voorbeeld van een open vraag, die niet met ja of nee beantwoord kan
worden, is bijvoorbeeld: "Wat zou jij doen als...?"
- Let op je stem! Een monotone stem (alles op één toonhoogte, net zoals je de tafels
opdreunde vroeger) is uit den boze. Geef de verschillende karakters een eigen
stemmetje, maar alleen als je dat goed kunt, anders wordt het weer te verwarrend voor
de peuter.
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- Mimiek: Lezen doe je niet alleen met je stem. Gebruik gezichtsuitdrukkingen. Als je
leest over een vies gerecht, trek je ook een heel vies gezicht. Is er iets engs in het
boekje? Laat dan merken dat het spannend is. Maar maak er geen toneelstuk van, dat
leidt alleen maar af.
- Voorleesplek: Zorg dat de kinderen ontspannen kunnen zitten en je goed kunnen zien.
Lees nooit te lang voor: Jonge kinderen kunnen nog niet zo lang stilzitten. Kort je
verhaal op een creatieve manier in als je merkt dat de aandacht verslapt. Of stel voor
om de rest van het verhaaltje op het einde verder op te nemen. Doen alsof er niets aan
de hand is en gewoon verder lezen leidt immers vaak tot onrust...
- Laat kinderen je boekengids zijn: Waarmee bereik je ‘jouw’ peuters het best? Geef hen
ook, in de mate van het mogelijke, inbreng in de keuze van het thema, het verhaal.
Observeer goed tijdens het voorlezen: kinderen laten ongetwijfeld zien wat ze leuk
vinden en wat niet. Speel daar op in.
Bron: www.peuterplace.nl

30

DEEL 4. START JE EIGEN LESSEN
1 algemeen
Doel
Het primaire doel van peuteryoga moet zijn om de kinderen te stimuleren in hun
ontwikkeling en ze een leuke tijd te geven. Het secundaire doel is dat ze hun lijf beter
leren kennen, hun grenzen verkennen en het verschil ervaren tussen inspannen en
ontspannen.
Als je ook ouders in je les betrekt, dan is een belangrijk doel ook het aanleren van
vaardigheden aan ouders om hun kinderen te helpen om lekker in hun vel te zitten op
meerdere niveau’s.
Peuteryoga heeft geen therapeutisch karakter en staat ook los van iedere godsdienst of
geloofsovertuiging.
Doelgroep
Je kan peuteryoga geven aan particulieren, dus een les of een serie lessen aanbieden.
In dat geval moet je op zoek naar een ruimte om deze lessen te geven. Kan je iets
huren of heb je zelf ruimte beschikbaar?
Je kan peuteryoga ook geven op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Als
medewerker of je kan je in laten huren/aanbieden. Op een kinderdagverblijf is het wel
prettig als er een ruimte of een hoek beschikbaar is voor deze les, zodat de kinderen
het ook ervaren als een activiteit en niet iets dat zich ‘toevallig’ in de ruimte afspeelt. Als
je wordt ingehuurd en de kinderen niet kent, is het heel prettig als er een pedagogisch
medewerker mee doet. Dat is niet alleen jn voor jou, maar geeft de kinderen ook een
vertrouwd en veilig gevoel.
les maken
Bereid je les goed voor. Maak gebruik van een thema of prentenboek en vul je lessen
met de onderdelen die eerder in deze reader zijn besproken. Denk goed na over de
invulling en de verdeling. Bedenk ook welke materialen je wil gebruiken en of je er
genoeg hebt, het veilig is, etc.
Werving
Tegenwoordig gaat er veel via social media. Probeer op je pagina niet alleen
commerciële berichten te plaatsen, maar ook leuke weetjes over de doelgroep of een
grappig voorval uit de les. Zorg dat mensen je gaan volgen om je verhaal en zo terloops
in aanraking komen met je aanbod.
Toch helpt het nog steeds als je yers/poster verspreid. Denk dan ook aan deze
plekken:
• Consultatiebureaus
• Apotheken
• Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven
• Bibliotheek

• Praktijkruimtes (Fysiotherapie, Mensendieck,
Cesar, huisartsen, verloskundigen, etc.).
• Gezondheidscentra
• Aanplakbord supermarkten/biologische winkel
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Tijdstip
Onze ervaring is dat voor een peuter de les in de ochtend het beste is. Dus tussen 9 en
12 uur. Natuurlijk kan je je les ook in de middag geven. Ga er dan wel vanuit dat jonge
peuters tussen de middag nog slapen en niet altijd even vrolijk of op tijd wakker
worden. De ochtend is perfect, maar als dat niet kan ivm je eigen werk of de locatie die
je gebruikt, dan is dat natuurlijk niet anders.
Zorg ervoor dat je in de juiste stemming bent als je begint met de yogales. Maak er
geen dagelijkse verplichting van. Ook als je als ouder zin hebt om yoga met je kind te
doen, kan je kind er ook geen zin hebben. Kies dan een ander moment.
De peuter mag zelf bepalen of hij/zij wel of niet mee wil doen met wat er aangeboden
wordt (soms kan het echter wel helpen om even over een drempel geholpen te worden).
Maar soms is het voor een kind jn om de guurlijke kat uit de boom te kijken en sluit
het later wel aan.
De uitvoering van een oefening mag nooit afgedwongen worden, de peuter is
belangrijker dan de norm van de oefening.
Geef ruimte voor de eigen inbreng. Zo stimuleer je gevoelens van eigenwaarde en
zelfvertrouwen en geef je ruimte aan fantasie en creativiteit.
Alle gevoelens mogen er zijn, ook de zogenaamde negatieve zoals
boosheid, jaloezie en onmacht.
Opzet van de cursus
Als je een serie lessen gaat aanbieden, denk dan aan het volgende:
Aantal bijeenkomsten:
5 / 10
Frequentie:
wekelijks
Duur:
1 uur
Aantal deelnemers:
5-8 peuters (evt met ouder)
Prijs:
tussen de 5 en 25 euro per les (vaak regio-afhankelijk,
kijk ook wat je conculega’s vragen)
Maar ook kan je losse workshops aanbieden, die je dan bijvoorbeeld eens per maand
aanbied of op momenten dat het je uitkomt. Nadeel is dan wel dat je minder aan je
klantenkring werkt.
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2 Praktische tips
Benodigdheden, hier kan je niet zonder:
• yoga matjes (je kan ook matjes door de helft knippen of er stippen uit snijden of de
kinderen elke een klein vloermatje geven)
• cd-speler of iPod met boxjes
• rustige, ontspannen muziek (Spotify staat er vol mee, maar ook op you tube kan je
kijken. Besef je wel dat je bij zakelijk gebruik van deze muziek rechten moet betalen
aan Buma/Stemra)
dit is ook jn om te hebben:
• kussentjes
• dekentjes
• handpop (ter herkenning om te openen en af te sluiten)
• een grote pop of knu el (om oefeningen mee voor te doen)
• afbeeldingen van de houdingen (bijvoorbeeld de peuteryogakaarten van Helen
Purperhart)
• eventueel thee/water, ko e en koekjes/fruit
• etherische olie (met name lavendel en mandarijn is goed ter ontspanning)
• geurbrander, streamer of geursteen (maak de geur niet al te aanwezig)
• tissues (voor snottebellen)
Laat de ouder eventueel meenemen:
• Handdoek, dekentje
• Knu el of speeltje
• Luier, doekjes, etc.
Voordat je begint
• Voorbereiding (zaaltemperatuur controleren, schone vloer, benodigde materialen
klaarleggen).
• Deelnemers een inschrij ormulier laten invullen (liever vooraf per mail).
• Betaling ontvangen, liefst vooraf overmaken.
• Met elkaar in een kring zitten.
Aandachtspunten
• Rust en aandacht tijdens de les (niet kletsen, geef als docent geen goedbedoelde
ongevraagde adviezen).
• Op tijd komen en gaan, baken duidelijk je eigen tijd af (valkuil: kletspraatjes op de
gang ;-)).
• Zorg dat alles is voorbereid (verwarming, drinken, matten, muziek, etc.).
• Doe oefeningen voor, al dan niet met de pop.
• Trek makkelijk zittende kleding aan waarin je vlot bewegen kan.
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3 Starten met de lessen/cursus
Voordat je begint met lesgeven kun je:
- Een proefgroepje starten van een paar lessen tegen een gereduceerd tarief.
- Proe essen geven op kinderdagverblijven.
- Met medecursisten een cursus starten en elkaar om de beurt observeren en daarna
bespreken.
De eerste lesdag
Introductie docent
Wie zijn jullie?
Wat is je ervaring met yoga?
Wat verwacht je van yoga met je kind?
Introductie yoga met je kind
Huishoudelijke mededelingen (wc/keuken/voeden/verschonen/afspraken bij huilen of
weerstand).
Mogelijke vragen kunnen zijn:
Mogen kinderen met een lichamelijk of geestelijke handicap ook komen?
Hoe zit het met tweelingen?
Wat moet ik doen als mijn kind blijft slapen?
Wat moet ik doen als mijn kind niet mee wil doen?
Wat moet ik doen als mijn kind honger heeft?
Wat moet ik doen als mijn kind verschoond moet worden?
Wat moet ik doen als mijn kind het niet jn vind?
Wat moet ik doen als mijn kind blijft huilen?
Mag mijn partner/familie komen kijken?
Mogelijke valkuilen kunnen zijn:
Kletsende vriendinnen.
Kinderen die over grens ouder gaan met bijv. vragen om eten/drinken. Dat kan je
overigens beter niet toestaan …
Overvragende ouders.
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Bijlagen
-

-

Yogahoudingen
Voorbeeldlessen
o voorbeeldles 1 Yoga met je peuter
o voorbeeldles 2 Rupsje Nooitgenoeg
o voorbeeldles 3 Kleine Kangaroe
o voorbeeldles 4 Kabouterbos
o voorbeeldles 5 Circus
o voorbeeldles 6 Dierentuin
o voorbeeldles 7 Raad eens hoeveel ik van je hou?
o voorbeeldles 8 Mama Kwijt
o voorbeeldles 9 Ssst, de tijger slaapt
o voorbeeldles 10 Indianen
o zonnegroet
o maangroet
o massages
Pareltjes van prentenboeken
literatuurlijst
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YOGAHOUDINGEN
In onderstaand overzicht vind je een aantal basisyogahoudingen. Laat je ook inspireren door de
kinderyogaboeken die op de markt zijn.
Houding

Uitvoering

Werking

beer

Sta rechtop, buig naar voren en pak je
voeten, probeer te lopen terwijl je je voeten
vast hebt. Waar lopen we heen? Naar het
berenhol voor een winterslaap? Of naar de
honingpot?

Door de beweging
masseer je zelf je darmen,
menig peuter laat dan ook
scheetjes tijdens deze
oefening.

boom

Sta rechtop, zet je voeten goed in de grond
en strek je rug, zonder deze hol te maken, zet
dan je voet tegen de binnenkant van je been
(liever niet tegen je knie), handen kunnen
omhoog of in de zij.
Docent of ouder kan helpen te blijven staan.
Wat gebeurt er als het waait, blijven we dan
staan? Zijn de wortels diep genoeg?

Geeft kracht, een
grondende oefening, maakt
sterk, balans.

hond

Kom op handen en knieën, duw je billen in de
lucht en je gezicht naar je knieën met je hoofd
tussen je oren. Je bent een hondje, kwispel
maar met je staartje. En plas even met je
pootje omhoog. Ook aan de andere kant ;-)

Stretch van de rug en
benen, stretch in oksel- en
schoudergebied. Het
kwispelen is goed voor de
heupen.

kat

Kom op handen en knieën, je rug is recht en
je kijkt naar beneden, maak dan je rug bol en
kijk naar je buik (of er modder op zit) en kom
dan met je hoofd omhoog, je rug hol en
MIAUW!

Op deze manier rekken en
strekken helpt je rug
soepel te houden/maken,
als je goed hol en bol
maakt, heeft het e ect op
je hele ruggengraat.

blije baby

Lig op je rug en pak je beide voeten op de
zool, rol een beetje heen en weer of probeer
je knieën uit elkaar te bewegen, richting je
oksel. In de volwassen versie is er altijd
aandacht voor dat de schouders op de grond
blijven. Bij peuters is dat nog niet zo relevant.

Deze houding kan de
binnenkant van de dijen,
hamstrings en lies strekken
en de heupen en rug
vrijgeven, wat resulteert in
meer exibiliteit en
mobiliteit. Ook zou deze
houding de hartslag
omlaag brengen, wat weer
goe dis om te weten, zodat
deze houding een mooie
afsluiter kan zijn voor de
ontspanning.
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kaars

Lig op je rug en breng je benen rustig
omhoog, zet je handen in je rug om je hoger
te helpen of te ondersteunen, door je
ellebogen op de grond te zetten heb je steun.
Peuters hebben hier hulp bij nodig.

Deze houding kalmeert het
zenuwstelsel en versterkt
de rug. De schouders en
nek worden gestretcht,
terwijl de benen worden
versterkt. Omdat de
houding omgekeerd is,
wordt de bloedsomloop
richting de schildklier
gestimuleerd en kan dit de
functie ervan verbeteren.

leeuw

Zit op je knieën, hou je handen op je
bovenbenen en strek je rug een beetje, steek
dan je tong uit zover je kan en brul! Gelukkig
is de brul minder hard als je tong uitsteekt ;-)

Het doel van deze oefening
is om de kaak los te
maken.

kikker

Zit op je hurken en spring rond als een kikker.
Spring maar van lelieblad naar lelieblad en
vang af en toe een vliegje.

Goed voor soepele heupen
en energie afvoer.

boot

Zit op je billen, met je voeten plat op de
grond, strek 1 voor 1 je benen in de lucht en
hou je armen naar voren voor balans. Zit echt
op je zitbotjes, niet op je onderrug … waar
varen we naartoe?

Dit sterkt je buikspieren en
stimuleert je balans.
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slang

Lig op je buik en zet je hand naast je op
borsthoogte, je kijkt naar beneden, je bent
een slang in je hol. Duw je bovenlichaam dan
omhoog en sis (dit versterkt de werking van
de oefening) zo hard als een papaslang of zo
zacht als een mamaslang … hoe zal een
babyslang sissen?

Deze achteroverbuiging
geeft stevige druk en door
het sissen een massage op
de buikorganen. Dit kan
helpen bij stress- en
vermoeidheidsklachten.
Ook de rug verlengt, terwijl
borst en schouders worden
geopend.

vlinder

Zit op je zitbotjes en maak je rug lang, zet
dan je voetzolen tegen elkaar en beweeg je
knieën op en neer, zodat het net
vlindervleugels lijken.

Het opent de heupen en
maakt de liezen soepel.

kever

Lig op je rug met opgetrokken knieën en
beweeg heen en weer of blijf gewoon lekker
zo liggen.

De druk in deze houding
op de buik stimuleert de
darmen. Het kleinmaken
geeft een veilig gevoel.

halve maan

Sta rechtop en breng je armen omhoog en
laat je handpalmen elkaar boven je hoofd
raken. Dit is volle maan! Buig nu naar opzij
voor halve maan en doe dat ook naar de
andere kant.

Met deze oefening strek je
de anken en maak je de
ruggengraat soepel, terwijl
je werkt aan balans en
gronding.

muis (child’s pose)

Zit op je knieën met je bovenlijf helemaal over Het kleinmaken is jn en
je bovenbenen en hoofd naar beneden. Zo
geeft een veilig gevoel. De
ben je zo klein als een muis.
stevige druk op het
buikgebied stimuleert de
darmen.
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Voorbeeldles 1. yoga met je peuter
1.Vragenrondje: 10 minuten
Ervaring afgelopen week.
2.Peuteryoga: 30 minuten
Afstemmen
Welkomstliedje 1:
Hallo, hallo, hallo
Ik ben ……
Hallo, hallo, hallo
Wie ben jij?
Welkomstliedje 2:
Goedemorgen….leuk je weer te zien
En wie zit er naast je weet je dat misschien.
Yogaoefeningen: massage op schoot, voettelefoon, grote vlinder, bergbeklimmen,
rotsblok, lancering, hangen, We maken een kringetje (cd Liedjes op schoot nr.1),
helikopter, boot, worm ,vis, boog, slakkenhuisje.
3. Samen ontspannen: 5 minuten
4. Fruit eten: 10 minuten
5. Afsluitliedje (naam zingen) 5 minuten
Dag, dag 2x
Dat was het dan weer.
Ik zie jullie weer de volgende keer.
Dag, dag 2x
Dat was het dan weer.
Het was heel gezellig tot de volgende keer.
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Voorbeeldles 2. Rupsje nooitgenoeg
Geïnspireerd door het prentenboek: Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle.
Lees het boek eerst een keer voor. Lees dan het boek bladzijde per bladzijde en doe
dan de oefeningen per bladzijde met de groep:
In het maanlicht lag er een eitje op een blad
- maangroet
- massage oefening: de maan is rond bij elkaar op de rug
En toen op een mooie zondagmorgen kwam de zon stralend op.
- de zonnegroet (zie bijlagen)
Toen kroop er uit het eitje - Knak!- een hongerige rups.
- openen als een eitje (klein maken en groter worden of onder een doek liggen)
Het rupsje ging op weg om eten te zoeken.
- rupsenhupsje (op je buik liggen, handen op de grond, billen omhoog bewegen en zodoende
je knieën onder je buik trekken, vervolgens weer naar voren lang maken en hetzelfde keer op keer
herhalen)

Op maandag at hij zich dwars door een appel heen
Appels groeien aan de boom, weten jullie dat?
- wandelende boom (Spelenderwijs - Ellen-Noor Langeslag, ook op spotify te vinden)
Maar genoeg had hij nog niet. Op dinsdag at hij zich dwars door twee peren heen, maar
genoeg had hij nog altijd niet. Het rupsje hupt weer verder
- herhaling rupsenhupsje
Op woensdag at hij zich dwars door drie pruimen heen, maar genoeg had hij nog altijd
niet. Op donderdag at hij zich dwars door vier aardbeien heen, maar genoeg had hij
nog altijd niet.
Van aardbeien kan je jam maken weten jullie dat? Zullen wij ook jam maken?
- soep maken (aardbeienjam) (zittend op je billen, rug goed recht, check of je goed op je
zitbotjes zit, lepel zogenaamd tussen je benen en draai maar rondjes waarbij je vanuit je heupen/middel
draait, dit is goed om je rug los te maken. Als er ouders bij zijn, ouder achter het kind laten zitten en
samen roeren.)

Op vrijdag at hij zich dwars door vijf sinaasappels heen
Dat zijn veel sinaasappels zeg! Zullen we de rups helpen en de sinaasappels voor hem
verzamelen?
- ademoefening, rietje + oranje balletjes wegblazen
Maar genoeg had hij nog altijd niet. Wat een hongerige rups zeg! Zullen we de rups
helpen? Laten we boterhammen voor hem smeren!
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- boterham smeren (zittend op je billen, recht op je zitbotjes en smeer je benen maar in met
boter, en … hagelslag? tokkelen dan maar)
Zou het rupsje al het fruit nog herkennen?
- Concentratie spelletje met verschillend fruit (plaatjes of plastic stuks, echt mag ook!)
- Eventueel ook laten proeven
Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk- chocoladetaart,- een ijsje,- een zure bom,
(dat is een hele grote augurk)- een plak kaas, - een stuk worst,- een lolly,- een stuk
vruchtencake,- een worstje,- een taartje- en een stuk watermeloen. Op die avond had
hij pijn in z’n buik
Als je pijn in je buik hebt moet je er even over wrijven, heeft de rups nog ergens anders
pijn? Zullen we daar ook even wrijven? Ook rustig en diep ademhalen helpt goed, kom
maar zitten dan doen we dat ook.
- Als je pijn in je buik hebt moet je er even over wrijven, heeft de rups nog
ergens anders pijn? Zullen we daar ook even wrijven? Ook rustig en diep
ademhalen helpt goed, kom maar zitten dan doen we dat ook.
- zonnetje maken met je handen, handen op je buik (of andere plek)
- ademhalingsoefening: zittend of liggend handen op de buik, buik ontspannen
- peuter met hoofd op buik van mama laten liggen, voel je de ademhaling?
De volgende dag was het weer een zondag. Het rupsje at zich dwars door een groen
blaadje heen. Het voelde zich nu al veel beter. Hij had geen honger meer, hij had echt
genoeg. En hij was nu ook niet meer klein, hij was een grote, dikke rups geworden. En
die grote rups bouwde een heel klein huisje voor zichzelf, dat cocon genoemd wordt.
- Alle rupsjes gaan heel stil liggen, de rupsjes halen heel diep en rustig adem.
Het rupsje voelt met zijn rupsenhanden de adem in zijn buik. Het rupsje ligt
heel rustig en maakt (opnieuw) een zonnetje in zijn buik.
- het rupsje gaat ondersteboven onderaan het blad hangen (benen kleuter
vastnemen en zachtjes heen en weer wiegen)
- inpakken in cocon (doek) en mooi muziekje laten horen
We komen weer uit onze cocon. Toen knabbelde hij een gat in de cocon, krabbelde
naar buiten en…Was een wonderschone vlinder!
kinderen komen weer omhoog en dansen als een vlinder, eventueel met het doek
als vleugels
Jullie zijn nu prachtige vlinders geworden, vlieg maar vrolijk op de muziek. Kijk maar
wat je onderweg tegen komt… Als de muziek stopt ga je terug in je huisje zitten.
Hebben jullie goed rondgekeken terwijl jullie aan het vliegen waren? Wat hebben jullie
gezien?
En alle vlinders komen nog even bij elkaar zitten, we nemen afscheid van Rupsje Nooit
Genoeg. Tot een volgende keer!
Eventueel kleurplaat van een vlinder of Rupsje Nooit Genoeg uitdelen.
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Voorbeeldles 3. Kleine Kangoeroe
Geïnspireerd door het prentenboek: Kleine kangoeroe van Guido van Genechten.
De voorbereiding
• Laat een plaatje van een kangoeroe zien.
• Wie weet welk dier dit is?
• Wat is er zo bijzonder aan dit dier? (buidel, goed springen... etc..).
In de buidel van mama kangoeroe.
Je zit op de grond met je peuter op schoot, sla je armen maar om je kindje heen. Doe je
ogen dicht en wees heel stil...
Alle kindjes mogen zich voorstellen dat ze in de buidel van mama kangoeroe zitten. In
de buidel is het lekker warm en veilig, alsof je altijd een veilig huisje om je heen hebt.
Als je in- en uitademt vul je de buidel met warme lucht, zo wordt het heel gezellig en
knus, hou je handen voor je mond en voel je warme adem.
Adem maar rustig in en uit.
Voel hoe je zit in de buidel.
Bedenk maar dat iedere keer dat je rustig wil worden, je lekker weg kunt kruipen in de
warme buidel van mama kangoeroe.
Voel je voeten, benen, billen, buik, armen en handen, je nek en je hoofd.
Open langzaam je ogen.
Opwarmen
We gaan het verhaal in springen van de kleine kangoeroe.
Wie kan er mooie kangoeroe sprongen laten zien?
Je staat rechtop met je armen langs je lichaam. Zwaai met je armen en maak een grote
sprong.
Wat voor bewegingen kunnen we nog meer maken?
schud billen
stamp voeten
draai polsen
klap handen
beweeg buik
draai schouders
En rust maar even uit, doe je handen op je hart en voel hoe het klopt en bonkt.... Leg je
oor tegen mama's hart en voel hoe haar hart klopt..
Massage
'Mama kangoeroe had een probleem….’
- massage dierenhandpop.
- (Rebozo) doek, als mama kangoeroe buidelmassage en lekker instoppen
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Dragen
Wil je weten hoe het is om iemand de hele dag mee te dragen. Jullie mochten allemaal
een knu el mee nemen. Ga op je handen en knieën zitten en leg je knu el op je rug.
Loop er maar een stukje mee. (of bind ze op de buiken in een doek!)
Buikademhaling
Ga liggen op je rug en leg je knu el op je buik en adem in en uit door je buik. Zie hoe je
knu el op en neer gaat door je buikademhaling?
Leg dan je hand op mama's buik en voel hoe haar buik ook op en neer gaat door haar
buikademhaling.
Vlinder
‘De wereld is veel mooier dan in de buidel te zitten kijk maar naar de vlinder zei mama
kangoeroe.’
Ga allemaal op de grond zitten. Plaats je voetzolen tegen elkaar en pak je voeten vast.
Maak je rug recht.
Duw je knieën naar de grond en wapper ze heen en weer.
Kijk maar wat je allemaal voor moois ziet.
Je vliegt naar een bloem toe en rust even uit. Voel het maar even na.
Olifant
‘Kijk hoe de olifanten in het water stoeien.’
Maak je groot en sta heel stevig. Stamp maar heel hard als een olifant.
Een olifant heeft ook een slurf. Je arm is je slurf. Breng de slurf omhoog door je arm
helemaal uit te strekken. Met de slurf drink je water op een uitademing ga je met je slurf
naar de grond. Op een inademing breng je de slurf omhoog en slik je het water weer
door.
Olifanten vinden dit erg jn. Doe het allemaal nog maar een paar keer.
Blijf rustig staan en voel het maar even na.
evt liedjes: ‘Olifanten’ - Dirk Scheele - ‘Olifantje in het bos'
Vogel
‘Hoor es hoe vrolijk de vogels uiten.’
Kunnen jullie dat ook, vliegen als een vogel?
Je staat rechtop. Maak maar met je armen vleugel bewegingen.
Je billen zijn een beetje naar achteren.
Adem in omhoog en adem uit naar beneden.
Vlieg omhoog en omlaag.
Vlieg door de ruimte.
Wat zie je allemaal? Ga rustig landen en voel het even na.

ff

ff

fl

fi

ff

ff
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Dans
‘Ik zou wel willen dansen als ik ze hoor.’
Maak een dansje, bijvoorbeeld op het liedje Swingen als een kangaroe (Jeroen
Schipper) of Doe de Kangaroe (kinderen voor kinderen) of Dansen (Dirk Scheele)
Aap
‘Zie je met hoeveel plezier de apen door de bomen zweven?’
Wat voor geluid maakt een aap eigenlijk?
Kunnen jullie je laten horen als apen?
Klimaapje
Je zit op je onderbenen met je kind op schoot naar je toe.
Houd de benen van je kind om je middel.
Houd één hand goed onder de billen.
Kom met de andere hand op de grond, je billen omhoog.
Je kind hangt als een klimaapje.
Uitwerking: goed voor evenwicht en vertrouwen.
Gira e
’Kleine kangoeroe vond de gira en maar te lang.’
Gira en hebben een hele lange nek.
Kunnen jullie je allemaal heel lang maken? Wijs je duimen maar omhoog, dat zijn de
horentjes van een gira e.
De gira e heeft dorst. Dat doen ze een beetje gek, ze staan met de benen wijd en bij
een inademing gaan ze voorover buigen om te drinken, en bij een uitademing komen ze
weer omhoog.
Laat ze maar even lekker drinken.
’Uitgeput ging mama kangoeroe zitten. ‘
Weten jullie nog hoe je een kangoeroe-sprong kan maken? Zoek maar een vriendje of
vriendinnetje op en probeer samen hele grote sprongen te maken.
Ontspanning
Je ligt nu lekker op de grond.
Sluit je ogen.
Voel hoe je hoofd, schouders, rug, billen, benen en voeten de grond raken.
Adem rustig in en adem uit. Leg je hand maar op je buik. Dan kan je het goed voelen.
Voel hoe je helemaal rustig wordt.

ff

ff

ff

ff

ff
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Visualisatie
Moeder kangoeroe zit uit te rusten.
Jouw kangoeroe vriendinnetje springt uit de buidel van haar moeder en springt naar jou
toe.
Je springt met haar mee met jullie mooiste geweldigste supersprongen, de weide
wereld in.
Je ziet de grote vlakte en staat even stil.
Je komt de mooie vlinders tegen, de olifanten die met water aan het spelen zijn, de
vogels die overal naar toe kunnen vliegen, de gira en met hun hele lange nek, en de
apen die zo’n gek geluid maakten.
Dan wordt je moe. Je ziet twee grote kangoeroes aan komen huppelen.
Je herkent je moeder en bent blij haar te zien. Je zwaait nog even naar je vriendinnetje
en duikt lekker in de zachte buidel van je moeder.
Voel hoe lekker zacht je daar zit en denk aan de mooie dag.
In een ouder-kindjes kan je nu ouder en kind samen laten liggen en ontspannen of
‘slapen’ op een mooi muziekje.
Tekenen
We gaan met z’n allen een tekening maken.
Teken maar wat je gezien hebt toen je de wereld in sprong.
We bespreken de tekening na.

NB In deze les worden geen houdingen genoemd, maar het zit wel bomvol met rek- en
strekoefeningen. De olifant, de giraf, de vogel, de vlinder zijn wel degelijk
kinderyogahoudingen.

ff
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Voorbeeldles 4. Kabouterbos
Activiteit

Materiaal

Start: Op een grote paddenstoel

Liedje

Doel

losmaken

Kaboutergymnastiek: Handen draaien, armen zwaaien, voeten
stampen, billen schudden, knieen veren
Kabouterbaardjes blazen: blazen met een rietje tegen witte
watjes
Kabouterbuikjes voelen: heb je wel eens een kabouterbuikje
gevoeld? Leg je handen maar op je buik. Als je inademt voel je
je buik boller worden, als je uitademt zakt je buikje weer in…
Hout hakken: door je knieën, armen hoog en zwaaien maar met
die bijltjes

Watjes,
rietjes

ademhalingsoefening

Massagespelletje:
5 kaboutertjes, heel erge stouterdjes
Rennen rondjes vliegensvlug over je … (buik, benen, rug, …) en
weer terug

Je 5 vingers

Ontspanning, sociale
contacten

Meubeltjes kwijt! Zet meubeltjes in het huisje en haal er 1 ding
uit.

Meubeltjes,
paddenstoel
, kabouters

Concentratie, kimspelletje

Dierenyoga:
Konijn: op je knieën, knieën bij elkaar, buig voorover met je
hoofd op de grond (mag op hand), handen naast je lijf, stel je
voor dat je een konijntje in zijn holletje bent

Konijn,
kikker, rups,
vlinder, bij

Houdt ruggengraat soepel,
ontspant bovenrug,
kalmeert en herstelt.

Kikker: op hurken, billen laag bij de grond, billen omhoog en
omlaag voor sterke kikkerbillen, wie gaat ermee springen?
Rups: op je hurken met je handen op de grond, spring met je
voeten naar je handen en maak zo een rupsenhupsje, loop met
je handen naar voren en maak weer een rupsenhupsje ! rups in
coconnetje en wordt een mooie:
Vlinder: zitten en voetzolen tegen elkaar, voeten met handen
naar je toe schuiven, knieën bewegen alsof het vleugels zijn,
wie vliegt er mee naar een mooie bloem? Ook even uitrusten
met hoofd omlaag.
Bij: adem in door neus, adem uit met een zoem, etc.
! ik ruik door mijn neus aan een bloem IN
En vlieg weg als een bijtje zoem zoem UIT
Zo naar de volgende bloem

Sterke rug, flexibele
gewrichten van enkels,
knieën en heupen, goed
voor bekken, stimuleert
balans.
Goed voor bekken en
heupen, bevordert
coördinatie.

Houd gewrichten van
heupen, knieën en enkels
soepel, verstevigt spieren
ad binnenkant van je been
en opent de liezen, houdt
ruggengraat vitaal.
Activeert in/uitademing,
brengt rust in je hoofd,
ontspannend.
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Zintuigen: wat voelt, hoort en proeft een kabouter allemaal in
het bos?
voelen: mos, dennenappel / zien: gekleurde blaadjes / ruiken:
verschillende bloemen / proeven: druppeltje honing / horen:
vogelgeluiden
Spelletje:
Er was eens een grote reus (maak je lang) / En die reus liep
met grote passen (grote stappen maken)
Maar ineens stond hij helemaal stil, hij hoorde iets …. (hand
achter je oor ) / Het was een kleine kabouter (op hurken)
De kleine kabouter kwam aangeslopen (sluipen) / En ging zich
eerst verstoppen (maak je klein)
Maar zag toen dat de reus heel lief keek (lief kijken) / De reus
en de kabouter gingen eerst samen dansen en toen slapen op
het mos …
Afsluiting: De kaboutertjes hebben hard gewerkt en gaan nu
lekker liggen op het zachte mos, hun kabouterlijfjes (hoofdjes, -beentjes, etc.) zijn helemaal los en liggen op het
mos, kun je je kabouterbuikje nog voelen? Ze doen nog een
kaboutergaapje en sommige kaboutertjes doen hun
kabouteroogjes helemaal dicht. En allemaal mogen ze zo even
rustig blijven liggen…

Mos,
dennenappel
, blaadjes,
bloemen,
honing,
vogelgeluid

rekken en strekken

ontspanning
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Voorbeeldles 5. circus
Activiteit

Materiaal

Doel

We staan op: zonnegroet
Douchen: douchedruppel
Wassen: washandjes

washandj
es

opwarmen

Liedje circus: lopen in de piste stapstapstap, alle mensen deden
klapklapklap /gooien met een zeeptaart haphaphap / gooien met een
emmer
appelsap/ lachen om de clowntjes/ klappen voor de paardjes
Concentratie: koorddanser en dieren
kun je als een koorddanser over het koord lopen?
Olifant: maak je groot en heel stevig, ga heel hard stampen als een
olifant, je arm is je slurf doe die omhoog, drink water met die slurf en
buig naar de grond (adem uit), slik door en hou je slurf omhoog.
Leeuw: zit op de grond en adem door je neus, handen voor je op de
grond en rek je naar voren uit, adem uit en doe mond helemaal open en
steek je tong uit terwijl je brult: WHAAAA!, de volgende keer maak je
klauwen van je handen
Beer: loop op handen en voeten, ben je een bruine of een ijsbeer? Als
de beer moe is, kruipt hij in z’n berenhol. Welke beer is knuffelbeer
geworden en wil geaaid worden?
Tijger: lig op je buik en leun op je ellebogen en tijger naar voren.

circus +
dieren

springtou
w

L: vermindert
spanning aan de
kaken, goed voor de
keel
B: houdt gewrichten
soepel, goed voor
coördinatie
T: Versterkt armen rugspieren, goed
voor coördinatie
linker- en
rechterhersenhelft
.
P: creativiteit,

Paard: loopt rondjes in de piste. Kan je mooie pasjes maken?
Liedje dirk scheel: ik loop, ik loop …

Actief: acrobaten
Heb je wel eens een acrobaat in het circus gezien? Zullen we eens
kijken wat wij kunnen?
Achteruitlopen / op 1 been staan / op je handen staan / rollen over de
grond / je teen in je mond stoppen / een bal vangen / door een tunnel
(hoepel) kruipen Welk kunstje kun jij?
circuskunstjes:
de alles kits-salto: tegen de ouder oplopen
de neus kietel salto: vanaf nek omdraaien
de vlag: op been ouder en met 1 hand los
in de schommelstoel: over de rug rollen
de brandweerzwier: op de schouder

O: aardende
oefening

Ballen
Tunnel/
hoepel

sociale
ontwikkeling,
lichamelijke
ontwikkeling

bron:
Nelsons’
acrobaten
boek - R.
Taeymans
& L van
Bouchout
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Actief: clown
huppelen / dikke buik maken/ lachen / gekke bekken trekken / krullen
maken (massage)
De clowns mogen bijna op, maar die moeten eerst gemasseerd worden:
Deeg kneden (met handen op de schouders) , Haren wassen (met
vingers
door het haar), Wandelen (met vingers over de ruggen lopen), Aaien
(als een
poes), glijbaan (met je vingers van hoofd naar onderrug)
Ontspanning
Het circus is afgelopen, alle mensen gaan naar huis en de dieren in hun
hok. Ga maar lekker liggen. Adem heel goed in en uit. Laat alles lekker
los liggen: je armen, je benen, je billen. Glimlach als een lief clowntje
als je denkt aan de leuke voorstelling

bewust worden van
je ademhaling

Maangroet:
De maan, de maan, de maan is rond / Hij schijnt zijn lichtje over de
grond / Volle maan, halve maan / Volle maan, halve maandag maan, maan
waar ben jij gebleven? / Achter de wolken heel even? /Dag maan,
goede nacht /
Ik kruip in mijn bed en slaap heel zacht

Ontspannen,
afsluiting
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Voorbeeldles 6. De dierentuin
Activiteit

Materiaal

Dans van de dag:
Maak een cirkel groot en rond, buig voorover naar de grond, ga
eens liggen als een slang, strek je armen en maak je heel lang, rust
maar uit en wordt heel stil, verander nu in een krokodil, duw jezelf
van de grond, kom omhoog als een hond, spring naar voren als
een konijn, we gaan naar de dierentuin, dat is jn!

Opwarmen

douchen

liedje:
Douchedruppel
(Dans Spetters)

Naar de bus lopen
In de bus, met billen wiebelen (de wielen van de bus …)
In de rij door de poort
Over de ‘hangbrug’ op allerlei manieren om voeten op te warmen

Matje voor
hangbrug

DE SAVANNE
De giraf: op zoek naar blaadjes, strek je armen boven je hoofd met
duimen naar voren als hoorntjes, maak je nek lang, op je tenen en
kijk naar links en naar rechts. Steek je tong uit om de blaadjes te
vinden. Dan gaat de giraf water drinken in spreidstand. De giraf
rent als een haas: met zijn achterpoten voor zijn voorste poten.
Zijn rug lijkt wel een glijbaan, maak een glijbaan.
De Zebra: zebra’s kunnen goed horen omdat ze hun oren kunnen
draaien. Probeer dat ook eens. Het gaat makkelijker met je handen
als een kommetje voor/achter je oren. Probeer maar eens. Een
zebra maakt paardensprongen.
De olifant: olifanten kunnen een hele kruiwagen aan eten op. Maak
maar een kruiwagen met een ander kind. Olifanten kunnen ook
met hun slurf eten zoeken en het naar hun mond brengen. Kan je
ook met je slurf op je rug krabben? Dan olifantje in het bos.
De neushoorn: ook de neushoorn kan goed horen, doe je ogen
dicht en wijs waar het geluid vandaan komt. Hij kan ook goed
ruiken, jullie ook? Wat doe je met je adem als je ruikt? Dan gaan
de ossenpikkers de beestjes van de rug van de ander afpikken …
ROOFDIERENVERBLIJF
De leeuw: we gaan brullen als een leeuw en laten onze grote bek.
Je zit met je billen op je hielen, je handen voor je op de grond en
strek je armen, ogen mond en tong wijd openen en brul! Leeuwen
kunnen heel goed luieren. Laat eens zien hoe een leeuw luiert.
De tijger: katoefeningen, sluipen
De beer: de berenloop: op handen en voeten en steeds de handen
en voeten van dezelfde kant optillen. Ik zag 2 beren op..
Lopen verder in de dierentuin: ik loop ik loop

Doel

Opwarmen, spel

Rek en strek rug en
armen
Ook in buiging,
stimuleren
bloedsomloop.

Ballen
olifantenmuziek
Iets te ruiken

Ik zag 2 beren

Ik loop, ik loop

Apenkooi: apensprongen, na-apen, rimpelgezicht, vlooien
Tekenen!

Tekenpapier,
potloden

fi
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Voorbeeldles 7. Raad eens hoeveel ik van je hou?
Gebaseerd op het boek van Sam McBratney (ouder en kindles)
Wakker worden: Hazeltje en Grote Haas liggen in hun hazenhol nog lekker te slapen. Ga maar
lekker dicht bij elkaar liggen. De zon schijnt op je bolletje endaar word je wakker van. Je rekt je
eens lekker uit. Eerst alleen je achterpoten (op handen en knieën). Dan je voorpoten heel hoog
in de lucht. (je blijft hierbij op je knieën zitten) En elke ochtend kijken de haasjes ook of hun
staartje er nog is. Steek je staartje maar eens hoog in de lucht.(hond houding) Kwispel maar
eens met je staartje.
‘Hazeltje, Je moet gaan slapen. Spring maar op mijn rug, dan breng ik je naar bed
Hou je goed vast-daar gaan we!’

Warming- up:
Op elkaars voeten lopen op muziek (Liefdesgedichtje of ander mooi liedje) op weg naar….
‘Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets heel belangrijks vertellen. Raad eens hoeveel ik
van je hou?’

Luisteren doe je met je…oren (plaats je handen achter je oren) Ruiken doe je met je…neus
(wiebel met je neus als een haasje) Kijken doe je met je…ogen (maak een brilletje met je
handen) Praten doe je met je…mond (maak een snaveltje met je handen bij je mond) Voelen
doe je met je…handen (wrijf met je handen over je arm) Herhaal de zinnetje steeds in een
andere volgorde. De peuters zeggen waarmee je het doet en daarbij maak je samen het gebaar.
Dit kun je een aantal keren herhalen.
‘Oei, dat is moeilijk,’ zegt Grote Haas. ‘Dat kan ik niet raden, Hoeveel dan wel?’
‘Zoveel!’ Hazeltje rekt zijn armen uit zo ver hij maar kan.
Grote Haas strekt ook zijn armen: ‘En zoveel hou ik van jou!’

• Strek je armen uit zo ver je kan. Probeer samen maar eens elkaars vingertoppen aan te raken.
• Yogaoefening: Als een helikopter beweeg je beide armen naar links en rechts. Je romp draait
hierbij mee, maar je houdt je heupen stil.
Dat is een heleboel, denkt Hazeltje.
‘ Ik hou van jou….tot zooo hoog boven mijn hoofd’.

• Ga op je tenen staan en strek jezelf uit to zo hoog als je kunt.
• Adem in met je voeten op de grond en wanneer je uitstrekt, adem je uit.
• Haas doet dit ook. Wie is groter en heeft langere armen en benen?
• Rol dan ook langzaam af naar voren. Je hangt als een slappe pop met je vingers bij je tenen.
Alles is ontspannen, ook je hoofd. Wieg een beetje heen en weer.
muziek elkaar spiegelen. Doen wat de ander bedenkt.
Gossie wat hoog, denkt Hazeltje. Had ik maar zulke lange armen.
Maar dit kan grote Haas vast niet nadoen. Eén twee hup op mijn handen.
‘Joehoe, kijk eens hoe hoog ik kom!’
‘ Ik hou van jou helemaal tot boven in mijn tenen!’

Ouder helpt kind in een handstand

‘En ik hou ook van jou helemaal tot boven in je tenen!’
Grote haas zwaait Hazeltje hoog boven zijn hoofd.

Met zijn tweeën een draaiende carrousel maken.

‘Ha,’ lacht Hazeltje. ‘ik hou van jou zo hoog als ik kan springen!’.
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Hop! Hop! En….. HOP!

Probeer maar eens grote hazensprongen te maken. Handen ver vooruitzetten en dan je voeten
dichtbij je handen neerzetten.
Voel maar eens na wat deze sprongen met je doen.
Hoe voelt dat wanneer je grote sprongen maakt.
‘En ik hou van jou zo hoog als ik kan springen.
Let maar eens op!’
Grote haas neemt zo’n grote sprong dat zijn oren de takken raken.
Tjonge denkt Hazeltje. Als ik toch eens zo kon springen.
‘Ik hou van jou….. ik hou van jou… zo ver als het pad daar beneden!
Helemaal tot aan de rivier.

Daar liggen stenen (eventueel hartvormige stenen).
Leg de steen op de buik van de peuter en laat de ouders kijken hoe de ademhalingsbeweging
gaat, bij een inademing gaat d buik omhoog en bij een uitademing omlaag. Bijkomend e ect is
dat het kind dieper gaat ademen en zo meer ontspant.
‘Ik hou van jou tot over de rivier. Nee, wacht eens, nog veel veel verder.
Helemaal tot achter de heuvels.’
Helemaal tot achter de heuvels - kun je iets verders verzinnen?

Wie kan dat?

Hazeltje heeft zo’n slaap dat hij haast niet meer kan denken.
Het is al nacht. Hoog aan de hemel staat de maan. Maar wacht eens, wat kan er verder weg zijn dan de
wolken en de maan?

De hazeltjes gaan voor de grote haas zitten met de rug naar de grote hazen toe.
De grote hazen teken met hun platte hand en/of vingers het volgende versje op de rug van de
kleine hazeltjes. De hazeltjes voelen of het een blije of verdrietige maan is.
De maan, de maan, de maan is rond.
Hij heeft twee ogen, een neus…
en hoe teken ik de mond? ….ᴖ of…ᴗ
—> Groet aan de maan…
‘Ik hou van jou helemaal tot aan de maan,’ zegt Hazeltje en hij doet zijn ogen dicht.
‘Dat is ver,’zegt grote haas.
‘Dat is heel, heel erg ver.’
Grote haas legt Hazeltje voorzichtig in zijn bedje van varens.
Hij geeft hem een nachtzoen.
‘Slaap lekker,’zegt hij.
En terwijl Grote Haas dicht naast Hazeltje gaat liggen uistert hij: ‘Ik hou van jou helemaal tot aan de
maan – EN TERUG!’

Ouder en kind kruipen weer lekker tegen elkaar aan en gaan ontspannen. Lekker muziekje op
en ‘slapen’.
Tot slot eventueel een tekenopdracht… Alle peuters krijgen een lang stuk papier (Lengte is
reikwijdte van de ouder). Je kunt hiervoor een papierrol van bij IKEA gebruiken. De peuter mag
met zijn hoofd en bovenste gedeelte van de romp op het papier gaan liggen. De peuter legt zijn
armen opzij gestrekt langs zich neer (“Ik hou zóveel van jou…”). De ouder tekent de omtrek van
de peuter. Samen deze inkleuren.

ff
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Voorbeeldles 8. Mama Kwijt (prentenboek Chris Haughton)
In dit verhaal valt kleine uil uit het nest van mama en gaat op zoek naar mama. In zijn zoektocht
komt hij allerlei andere dieren tegen.
Begin in de yogahouding uil (op je hurken met je handen op je knieën en als je kan je handen op
je rug).
‘Uiltje zit bij mama in het nest en langzaam valt hij in slaap’
Uil: draai met je bovenlichaam rondjes, terwijl je op je hurken zit, eerst de ene kant op en dan
de andere kant op.
Doe je ogen wijd open en ‘uh-oh!’ je valt uit het nest ‘Boink, boink, BOINK!’
Muis: ga op je knieën zitten, billen op je voeten en buig naar voren, doe je handen onder je
voorhoofd als je deze op de grond legt.
Slang: je ligt op je buik met je handen naast je schouders, kom omhoog met je hoofd en kijk
naar links en naar rechts. Hou je schouders laag. Sis nog even als een echte slang.
‘Gaat het?, vraagt Eekhoorn. Ik ben mama kwijt, piept Kleine Uil.
Geen paniek, vriendje. Ik vind jouw mama wel. Hoe ziet ze eruit?
Mama is HEEL GROOT.’
Groot maken: Strek zittend je armen opzij en omhoog. Ga dan staan met je armen omhoog en
ga op je tenen staan.
‘Ik weet het! Ik weet het! Roept Eekhoorn. Kom maar mee…
Gevonden! Hier is jouw mama!’
Beer: we doen de berenloop, je buigt voorover en pakt je voeten vast en probeert zo te lopen.
‘Nee, piept Kleine Uil, dat is mama niet. Mama heet PUNTIGE OREN. Kijk: ZO!’
Gira e: zet je vuisten op je hoofd en steek je duimen op, jij hebt nu puntige oren.
‘Ik weet het! Ik weet het! roept Eekhoorn. Kom maar mee…!
Gevonden! Hier is jouw mama!’
Haas: kom in de muishouding (zie hierboven) en leg nu je handen naar achter, naast je lijf en
breng ze omhoog. Je armen zijn je hazenoren.
‘Nee, piept Kleine Uil, dat is mama niet. Mama heeft GROTE OGEN. Kijk: ZO!’
Grote ogen: Maak met je handen een brilletje voor je ogen en hou je ellebogen goed omhoog
en opzij.
‘Ik weet het! Ik weet het! roept Eekhoorn. Kom maar mee…!
Gevonden! Hier is jouw mama!’
Kikker: zit op je hurken, met je handen voor je op de grond. Spring rond als een kikker.
Hart: leg je handen op je hart, voel je het kloppen?
‘Nee, piept Kleine Uil, dat is mama ook niet. Mama is kwijt.
Jongens, wacht eens even, zegt Kikker. Ik weet waar jouw mama is…
Loop maar mee.’
Lopen op de mat.
‘Jouw mama is je overal aan het zoeken’.
Draaiing: sta stil en doe je hand boven je ogen. Kijk om je heen, naar links en naar rechts.
Doe de andere hand boven je ogen en kijk weer om je heen.
‘Is dat jouw mama?
JA!!’
Blij: spring op en neer op de mat, je bent heel blij!

ff
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‘Ja! Dat is mama! Dat is mijn mama!’
Knu el: geef jezelf een knu el en sla je armen om jezelf heen, mama Uil neemt Kleine Uil in haar
armen. Bij ouder-kind een echte knu el.
‘Heel erg bedankt, jongens!, zegt mama Uil. Gaan jullie mee naar ons nest? Ik heb koekjes.
Ja graag, zegt Eekhoorn. Wij vinden koekjes het ALLERLEKKERSTE dat er is.’
Koekjes massage: lig op je buik of zit rechtop, we doen met z’n alleen de massage op je rug (bij
ouder-kind doet de ouder het)
- meel: tokkelen met je vingers
- eieren: maak een bolletje van je hand en tik er even op, je vingers bewegen dan alsof het ei
er uitloopt
- kneden: kneed het deeg of de rug
- rollen: rol het deeg uit over de rug
- vormpjes: teken vormpjes op de rug
- oven: maak je handen warm en leg ze op de koekjes, steeds een andere plek
- en klaar! je mag de koekjes nu opeten! (pluk van de rug)
Net als Mama Uil, Kleine Uil, Eekhoorn en Kikker ga je uitrusten. Met z’n allen maken we een
nest. Lig dan bij elkaar of in een kring of hoe je wilt.

ff
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Voorbeeldles 9. Sssst, de tijger slaapt (prentenboek van Britta Teckentrup)
Muziek bij binnenkomst (Jaya Jaya Devi Mata, Young at heart).
Verzamelen in het midden om bijvoorbeeld een kleed. Daar liggen de materialen klaar:
klankschaal, waxinelichtjes, (tijger)knu el of een grote tijgerprint doek/deken (Ikea), het
prentenboek. De ballonnen houden we nog even uit het zicht, dat is leuk voor later.
start: Luisteren met je ogen dicht naar de klankschaal tot je niks meer hoort. De
tijgerlap, deken of knu el blijft in het midden slapen. Bespreken van het boek: Hoe kun
je voorbij een slapende tijger komen, zonder hem wakker te maken? Kunnen de
kinderen hem in slaap houden? En wat gebeurt er als de tijger toch wakker wordt?
Opwarmen/ gronden: Ga liggen op je rug als de tijger en voel je buikademhaling als een
ballon die zich vult en weer leegloopt. Kom heel zachtjes overeind. Maak de tijger niet
wakker! Sluip zachtjes op je tenen, hakken, zijkanten van je voeten op je matje.
Interactief voorlezen: eventueel met een vingerpoppetje/knu el het verhaal voorlezen.
Houdingen:
We maken eerst denkbeeldig een rode, blauwe, gele of groene ballon aan een touwtje.
Adem in, maak je lang, adem uit en maak om je heen een grote ballon. 3x
Maak een (denkbeeldig) touwtje aan de ballon en zweef op de muziek aan de ballon
door de ruimte. (mooie echte muziek)
- Ooievaar (adelaar)
- Vos (kathouding): kijkt rond en kwispelt 3x
- Kikker: eventueel springen erbij
- Schildpad
- Muis (kindhouding): luister of de tijger nog slaapt
- leeuw: diamantzit en bij naar voren komen op handen en knieën brullen als een tijger
- Sluipen als een tijger: zit op handen en knieën strek je rechterarm naar voren en spreid je
vingers. Strek je linkerbeen naar achter. Wissel rustig van kant.
- Doe een ballon na die groter en kleiner wordt. (op Bas Ballon van Dansspetters).

Samenspel: Geef ieder kind een ballon. Maak duo's. Wrijf de ballon over je shirt. Laat
de kinderen zelf proberen de ballon aan hun shirt te laten plakken. Ze kunnen hun
ballonnen ook aan de ander plakken.
Wrijf de ballonnen opnieuw over het shirt. Houd de ballon boven het hoofd van een
kind. Kijk of het haar van het kind overeind gaat staan. Hoe ziet dat eruit? Laat de
kinderen dit bij elkaar doen.
Massageverhaal: Ze gaan een massageverhaal op elkaars rug doen. De dieren geven
een taart aan de tijger, en vieren een klein feestje. Massage: taartvorm maken, deeg
kneden, versieren, kaarsjes erop, kaarsjes uitblazen, hapjes nemen etc.
Afsluiting: Hoe zorgden de dieren ervoor dat de tijger bleef slapen? Welke dingen
helpen jou om te gaan slapen?
Geef ieder kind een kleurplaat (zie onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl)

ff
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Voorbeeldles 10. Indianen (ouder en kindles)
verkennen materiaal: wigwam met indianen (je kan ook plaatjes uitprinten en laten zien)
Ga maar zitten voor mama en sluit je ogen met je handen op je buik: voel eens of je je
ademhaling kunt voelen. Je buik gaat op en neer en je borst ook. Je borst en buik zetten op,
worden groter als je inademt en worden leger, dunner als je uitademt. Gaat dat bij jullie
ook helemaal vanzelf? Dat is leuk he. Je hoeft helemaal niks te doen en toch gaat je
ademhaling door. We gaan nu eens kijken of we daar wat mee kunnen. Indianen doen vaak
spannende dingen. Soms tijdens de jacht moeten ze zo stil en geconcentreerd zijn dat ze
hun adem even stoppen. Adem diep in (met geluid) 1 seconde je ademhaling stop te
zetten, dan weer uitblazen. Aantal keren herhalen Je onderbreekt zo de vloeiende stroom van
je ademhaling zonder dat je stopt met ademen. Leert te concentreren op iets wat je altijd bij je
hebt.

Massage: maak indianenstrepen op je gezicht (of bij elkaar)
Zonnegroet
yogahoudingen
kudde bizons
beer
vis
adelaar

Armen over elkaar, achterover leunen, uitblazen en trappelen: er lopen bizons langs
Uitrusten: armen om je benen en hoofd naar beneden
berenloop; goed voor je bekkengebied, buikpijn, obstipatie / buig voorover, pak je
voeten vast en loop
goed voor diepe ademhaling, verkoudheid / lig op je rug en breng je schouders van
de grond en hoofd naar achteren, je billen blijven op de grond
vliegen als een adelaar: brandweerzwier
kind staat rechtop met armen wijd, ouder erachter en buigt over linkerschouder
slaat rechterarm om kind en laat kind een achterwaartse rol naar de schouder maken
kind strekt en vliegt!

slang

lig op je buik, handen naast je borst en breng je lichaam omhoog en sisssss

boot

Zit op je billen, knieën opgetrokken en breng steeds 1 been omhoog. Dubbele boot:
zit tegenover elkaar en pak elkaars handen vast en zet je voetzolen tegen elkaar.
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uitkijkpost

tipi

ouder ligt op de grond, kind zit op de knieën van ouder, ouder heeft ellebogen op
de grond en maakt voetbeugels van de handen (houdt voeten kind dus vast), kind
balanceert (er moet iemand naast staan!!!) ouder beweegt onderbenen zo dat kind
stapje voor stapje verder op de onderbenen komt te zitten en tot slot met de voeten
onder de zitbotjes en omhoog duwen. ECHT ALTIJD MET EEN BEGELEIDER
ERNAAST!
hond, kijk eens in je tipi, brand er al een vuurtje? Ouders doen hondhouding,
kinderen gaan erin zitten en wrijven handen warm.

We gaan ontspannen:
We hakken eerst wat hout (ademhalingsoefening, sta rechtop met benen gespreid,
handen pakken een bijl vast (fantasie), breng de bijl omhoog en laat deze vallen op het
hout terwijl je goed duidelijk uitademt ). Dan maken we een vuurtje met onze handen,
voel je de warmte? Breng het maar over op het hout en even blazen om het vuur aan te
wakkeren. Ga lekker liggen en luister maar …
Visualiseren:
Kijk omhoog, je ziet een grote vogel.
Dat is een adelaar, die zijn altijd in de buurt van indianen.
Hij komt langzaam dichterbij en vraagt of je mee gaat vliegen. Je gaat op zijn rug zitten
en hij stijgt op. Iedere keer als je uitademt vlieg je hoger en hoger.
Als je naar beneden kijkt zie je het indianendorp. Het is heel klein, want wij zijn heel
hoog. Je ziet de kleine indiaantjes en hun tenten, wigwams.
Dan wordt het tijd om terug te vliegen, de adelaar neemt je mee omlaag. De adelaar zet
je op de grond en geeft je nog iets. Hou je ogen dicht en doe je handen open.
Je pakt het aan en sluit je hand. Voel maar wat je hebt gekregen … (veer)
Ontspanning
Elkaar met veer kriebelen (aai aai Dirk Scheele )
afsluiting
totempaal inkleuren
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Zonnegroet

Maak een cirkel heel mooi rond
Maak een cirkel met je armen in de lucht.

Stamp met je voeten op de grond
Ga maar lopen hand voor hand

Buig voorover en loop hand voor hand naar voren.

Als een grote olifant

Duw je billen goed in de lucht en je probeer je voeten op de grond te houden.

Ik maak me lang

Ga op handen en voeten zitten en strek 1 arm en tegenovergestelde been.

Ik ben niet bang

Dan andere arm en been.

Nu ben ik heel klein

Maak je heel klein op de grond.

Dat voelt heel jn
Ik buig, ik strek, ik draai het is te gek!
Kom omhoog op hurken, strek op, draai je om en SPRING!

Maangroet

De maan, de maan, de maan is rond.
Maak een cirkel met je armen in de lucht.

Hij schijnt zijn lichtje over de grond.
Hou je armen boven en buig voorover.

Volle maan, halve maan.

Hou 2 armen boven en vervolgens 1 arm in je zij en 1 boven je.

Volle maan, halve maan.

Hou weer 2 armen boven en vervolgens de andere arm in je zij en 1 boven je.

Maan, maan waar ben jij gebleven?
Achter de wolken heel even?
Maak je klein op de grond.

Dag maan, goede nacht.
Kijk op en zwaai naar de lucht.

Ik kruip in mijn bed en slaap heel zacht.
Ga lekker op je zij in slaaplig liggen.

fi
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Massages
De massages zijn het best door een volwassene te doen, dus leuk bij een ouderkindles. Dit zijn 2 voorbeelden, maar je kan er nog zoveel meer vinden op internet of in
diverse boeken. Deze laten we ook zien op de praktijkdag.
Pizza

We bakken een pizza op de rug van het kind.
Leg de handen op de schouders en maak contact:
Meel dwarrelt in de kom (vingers tikken)
Water erbij gieten (strijken)
Roeren (handen cirkelen)
Deeg maken en uitrollen (kneden en strijken)
Rondje uit het deeg snijden (vingers tekenen)
Tomatensaus erop smeren (strijken)
Pizza beleggen (diverse strijkingen, drukken, strelen)
Bakken in de oven (handen warm wrijven en le op onderop de rug, nog een keer wrijven en in het
midden en dan nog bovenop de rug)

Pizza snijden en opeten (zagen en plukken)
Eet smakelijk!

Hutspot

Ga tegenover je kind zitten en pak zijn of haar hand vast.
We gaan eerst worteltjes rooien
(pak de vingers een voor een en draai er rondjes mee en trek er vervolgens zachtjes aan)

Dan aardappels

(cirkel rondjes in de handpalm van de ander)

En tot slot de uien

(draai spiraaltjes in de hand van de ander)

Doe alles in een pan en giet er water op
(strijk met je handen over de arm van schouder tot hand)

Even koken

(pak de hand en slinger die rond of heen en weer … rustig!!)

Dan afgieten

(strek de arm en strek de pols naar beneden, draai hand om en strek de pols naar boven).

En stampen!
(stamp met de vuist zachtes in de handpalm)
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Pareltjes van prentenboeken voor peuters
Voor een peuter is lezen en plaatjes kijken een heel belangrijk onderdeel van zijn
taalontwikkeling. In deze ontwikkelingsfase zijn boeken met veel plaatjes heel geschikt.
De zogenaamde doe-boeken met opdrachtjes om te tellen of om kleuren aan te wijzen,
doen het prima bij kinderen in deze leeftijd. Zo ook prentenboeken met korte verhalen
en kleurige illustraties die telkens weer moeten worden gelezen. Ze stimuleren de
fantasie en zorgen voor een gezellig momentje samen. Je kan zelf teksten
vereenvoudigen of moeilijker maken. Het is niet nodig dat je precies leest wat er staat.
Belangrijk is dat de inhoud aansluit op de belevingswereld van de peuters: op het potje
plassen, dromen, naar de dierentuin gaan. Op die manier verwerken deze allerjongsten
dagelijkse gebeurtenissen.
° De Wiebelbillen Boogie ‒ Guido van Genechten
° Kleine Kangaroe ‒ Guido van Genechten
° IJsbeer, ijsbeer, wat hoor je daar? ‒ Eric Carle
° Panda, panda, wat zie je daar? ‒ Eric Carle
° Het luie lieveheersbeestje ‒ Jack Tickle
° Dieren op de boerderij ‒ Jack Tickle
° Mama kwijt ‒ Chris Haughton
° Rupsje Nooitgenoeg ‒ Eric Carle
° Anna in de dierentuin ‒ Kathleen Amant
° Dikkie Dik ‒ Jet Boeke

° Ssst! De tijger slaapt - Britta Teckentrup
° Speeltuin - Mies van hout
° 10 Kleine rubbereendjes - Eric Carle
° Wat? ‒ Guido van Genechten
° Klein wit Visje ‒ Guido van Genechten
° Kai-Mook ‒ Guido van Genechten
° Wat zie ik? ‒ Guido van Genechten
° De kip van Huub ‒ Mario Boon
° Over ene kleine mol … - Werner Holzwarth

Pareltjes van prentenboeken voor kleuters
Als een kind de kleuterleeftijd heeft bereikt, zal het zijn aandacht een tijd lang op één
ding kunnen richten. Dat betekent dat je echte voorleesverhalen kunt gaan lezen. De
kleuter krijgt interesse voor fantasie en humor. Lezen wordt een goede manier om de
grote wereld om hem heen te ontdekken. Nieuwe ideeën en emoties passeren de revue
en de kleuter zal gretig met ze kennismaken. Lezen is voor het kind nu een belangrijk
rustmoment geworden, bijvoorbeeld voor het naar bed gaat. De kleuter kind kan nu dus
naar echte verhalen luisteren en daar ook over praten. Maar ook plaatjes blijven
belangrijk. Zoek daarom boeken met een combinatie van die twee. Prentenboeken
doen het nog steeds goed, maar ook voorleesboeken met minder illustraties en meer
tekst kan het kind nu aan. Bij het voorlezen kan het goed zijn om moeilijke woorden te
omzeilen en saaie passages over te slaan. Een kleuter hoeft niet alles te begrijpen,
maar het moet wel interessant en het liefst lachwekkend zijn. Zo leert het kind dat lezen
leuk is en wordt het gemotiveerd het zelf te leren.
° Mol wil de maan ‒ Jonathan Emmett
° Ik heb een geheim ‒ Jonathan Emmett
° Kikker is kikker ‒ Max Velthuijs
° Wij gaan op berenjacht ‒ Helen Oxenbury &
Michaël Rosen
° De moedhoed ‒ Lida Dijkstra
° Egeltje in de storm ‒ M. Christina Butler
° Een winternacht ‒ M. Christina Butler
° De kabouterkinderen ‒ Elsa Boskow

° Vosje in de lente ‒ Julia Rawlinson
° Beer is op vlinder - Annemarie van Haeringen
° De mooiste verhalen van Muis en Egel ‒
Marianne Busser & Ron Schröder
° Eefje Donkerblauw ‒ Geert de Kockere
° Ik hou van mijn mama ‒ David Bedford
° Max op ontdekkingsreis ‒ Marcus P ster
° Slaap zacht kleintje ‒ Margaret Wise Brown
° Max en de toverstenen - Marcus P ster

Bron: http://kindentaal.logopedie.nl/site/voorlezen
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