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Gym je mee? 
 
Bewegingsactiviteiten behorend bij het peuterpakket ‘Voorsprong’ van het  
Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen 
 
Tip: Herhaal de lessen. Jonge kinderen léven van herhaling.  
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thema  

‘ik’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
(bewegingsverhaal) 

 
Liggen 
Zitten 
Staan 
Kruipen 
Lopen  

 

Touw  2 meter 

 

 Doe alsof je een baby bent 

 Ga eens lekker ontspannen liggen 

 Je wordt groter en kan nu zitten 

 Ga zitten en wiebel met je bovenlichaam alle 
kanten op. 

 Ga op allerlei verschillende dingen zitten. De 
vloer, stoel, bank. bed. 

 Ga voorzichtig staan en houd je overal aan 
vast. 

 Nu ga je kruipen. 

 Doe allerlei opdrachtjes met kruipen: kruip om 
de tafel, onder de stoel door, naar de keuken. 
Kan je onder een touw door kruipen, en over 
het touw heen? enz.. 

 Nu ga je lopen. Voer ook nu weer allerlei 
opdrachten uit zoals bij het kruipen 

   

 
bij activiteit 6 - 10 
 

  
Bewegingen met 
lichaamsdelen 
Gooien 
staarttikkertje 

 

Handdoek 
2/3 dikke sokken in elkaar gevouwen tot 
prop 

 

 Doe allerlei oefeningen met de lichaamsdelen 
uit activiteit 6-10: voeten: stampen, springen, 
huppelen, op 1 been staan / handen: klappen, 
draaien, zwaaien / benen en armen: buigen, 
strekken, naar voren naar achteren / buik en 
rug: liggen op je buik, je rug, buik en rug naar 
voren naar achteren / hoofd en haren: ja en 
nee schudden, draaien wiebelen. 

 Maak de prop van de sokken. Gooi de prop 
omhoog met je handen; dan met je voeten . 

 Geef de prop achter en voor het lichaam door 

 Leg de prop op de grond en spring erover heen 

 Spring met 2 voeten tegelijk over de prop 
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 Loop, spring, hinkel om de prop heen 

 Leg de prop op je hoofd en probeer te lopen 
 
 

 Gooi de prop tussen de benen door naar 
achteren 

 Houd samen de handdoek  aan de punten 
vast, leg de prop erop en gooi deze omhoog en 
vang hem weer op 

 Staarttikkertje: stop 1 punt van de handdoek in 
de broek. De ander probeert de handdoek te 
pakken. 

 

 
 bij activiteit 11 - 15 
 

 
Reactie spel 

  

 Loop rond en stop bij een teken of geluid. 

 Spring rond en stop bij een teken of geluid. 

 Probeer op 1 been te staan 

 Wissel van been 

 Kruip rond en stop op een teken of geluid 

 Doe de wiebeldans en blijf in de laatste 
houding stilstaan bij een teken of geluid. 

 Spring naar voren, spring naar achteren 

 Spring met 2 voeten tegelijk (huppen) om de  
      tafel heen 

 Probeer omhoog  te springen 

 Ga op de grond liggen en rollen maar 
 

 
bij activiteit 16 - 20 
 

 
Erover lopen 
springen 

 
Touw van ± 2 meter 
Zachte / foam bal 

 

 Leg het touw op de grond en stap erover 

 Spring erover 

 Loop op het touw 

 Maak van het touw een cirkel en benoem het 
woord regelmatig (cirkel of rondje) 

 Stap in en uit de cirkel 

 Spring in en uit de cirkel 

 Loop over het touw van de cirkel 

 Rol met de bal om de cirkel heen 

 Gooi de bal in de cirkel 

 Maak van het touw een vierkant en benoem 
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het woord regelmatig 

 Stap in en uit het vierkant 
 

 

 Spring in het uit het vierkant 

 Loop over het touw van het vierkant 

 Rol de bal om het vierkant heen 

 Gooi de bal in het vierkant 
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thema 

 ‘eten en drinken’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
 

 
Lopen 
Springen 
 

 
(Wegwerp) plastic bordje 
plastic beker 

 

 Zet de  beker op het bordje en loop ermee rond. 
      Afwisselend vooruit en  achteruit  

 Draag het bordje met de beker met 1 hand. 
      Afwisselend met  de linker en  de rechter hand 

 Spring over het bordje heen 

 Spring over de beker heen 

 Zet het bordje op de beker en loop rond. 

 Zet het bordje op het hoofd en loop rond 

 Zet het bordje op de rug en loop rond 

 Hinkel om het bordje heen 
 

 
bij activiteit 6 - 10 
(bewegingsverhaal) 

 
Doe alsof jullie gaan appels 
plukken. 
“Midden in de kamer staat de 
appelboom”. 

 
Mand / schaal 

 

 Omhoog springen om appels te plukken 

 Je groot maken en op de tenen gaan staan 

 Je klein maken en op de hurken gaan zitten 

 Doe alsof je appels plukt en leg ze in een mand 

 Doe alsof je aan de boom schudt en vang de 
vallende appels op. 

 Kruip en “zoek” appels op de grond en leg in de 
mand/schaal 

 Doe alsof je een appel eet (kauwbeweging) 
 

 
bij activiteit 11-15 
 

 
Grote bewegingen 
 

 
Tafelkleed 
 
 
 
 
 

 

 Pak het tafelkleed allebei aan een kant vast 

 Wapper op en neer  

 Wapper omhoog en laat los, kruip er snel onder. 
Het tafelkleed daalt op je neer. 

 Spreid het tafelkleed uit op de grond 

 Loop er omheen. 

 Spring in het midden 

 Rol jezelf in het tafelkleed. 

 Houd een punt vast en laat je peuter er onderdoor 
kruipen. 
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 Houd het kleed allebei aan een kant vast en leg 
iets in het midden. Wapper omhoog en probeer 
weer op te vangen 

 Als er twee volwassenen zijn: pak allebei aan een 
kant het kleed vast. Laat de peuter in het midden 
liggen en schommel hem heen en weer 

 

 
bij activiteit 16 - 20 
 

 
Gooien 
rollen 

 
Plastic flessen 
Zachte /foambal 
 
 
 
 

 

 Gooi de bal naar elkaar toe 

 Rol de bal naar elkaar toe 

 Een aantal flessen staan 50 cm van elkaar  

 Loop slalom (zigzag) om de flessen heen 

 Eerst vooruit dan achteruit zonder de flessen om te 
gooien 

 Spring over de flessen heen. 

 Rol de bal in slalom om de flessen. 

 Maak een muur van de flessen en probeer deze 
omver te gooien. 
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thema  

‘Gezond en ziek’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
(bewegingsverhaal) 

 
Speel dat jullie naar het 
consultatiebureau gaan 

  

 Samen aan de hand langzaam/snel lopen.  
      daarna het kind alleen. 

 Samen langzaam/snel kruipen,  
      daarna het kind alleen. 

 Samen grote en kleine stappen maken .  
      daarna het kind alleen. 

 Doe alsof je auto rijdt 

 Stap uit en doe de deur open van het 
consultatiebureau. 

 Doe alsof je aan het meten bent 

 Maak jezelf groot en klein 

 Doe alsof je aan het wegen bent 

 Doe alsof je heel zwaar bent (spierballen maken, 
wangen opblazen, rond stampen) 

 Doe alsof je licht bent (maak jezelf lang en loop op 
je tenen) 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Spelen met een zakdoek 

 

Zakdoek 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Houd de zakdoek aan een punt vast. 

 Laat de zakdoek wapperen als een vlag 

 Loop een rondje en laat het achter je aan 
wapperen 

 Leg hem op je hoofd en loop rond 

 Leg hem op je rug en kruip rond 

 Houd de zakdoek tegen je buik. Ren naar de 
overkant en spreid je armen wijd uit. De zakdoek 
blijft vanzelf hangen! 

 Leg de zakdoek op je gezicht. Blaas hard. De 
zakdoek vliegt omhoog. 

 Ga in een kringetje zitten (zet ook Knuffie erbij) 
Speel ‘zakdoekje leggen’ 

 

 
bij activiteit 11 - 15 
 

 
Rijlessen 

 
Plastic bordje 
Diverse meubels 

 

 Een ziekenauto moet iemand snel naar de dokter 
kunnen brengen. Maar dan moet je wel goed 
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kunnen sturen! 

 Pak het bordje vast als stuur. Loop en stuur 
langzaam om allerlei dingen heen. (om de tafel, 
langs de bank, rondje om een stoel, door de deur 
en dan een scherpe bocht enz.) 

 Dezelfde oefening, maar nu wat sneller, er is haast 
bij. Voer de snelheid als het goed gaat op. 

 Laat de ‘auto’ tijdens de route op een teken telkens 
plotseling remmen. En weer snel verder gaan. 

 Oefen de route achteruit. Begin langzaam, en voer 
de snelheid niet te hoog op ivm veiligheid. 

 Maak een ‘parkeerplaats’ tussen twee stoelen en 
laat de auto goed inparkeren. Vooruit en achteruit 

 

 
bij activiteit 16 - 20 
 

 
Kussengevecht 

 
2 kussens 
Wasmand 

 

 Ga samen op de bank zitten en probeer elkaar met 
de kussens om te duwen 

 Draag het kussen op het hoofd, de rug en hoe nog 
meer? 

 Gooi het kussen naar elkaar toe. 

 Gooi het kussen in een wasmand 

 Ga op de buik op het kussen liggen en probeer om 
te rollen 

 Ga op de rug op het kussen liggen en probeer om 
te rollen 

 Klem de kussens tussen jullie buiken in. Kan je 
voorzichtig loslaten? 

 Kan je zo samen lopen? 
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thema  

‘dieren’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
(bewegingsverhaal) 
 

 
We doen alsof we naar de 
kinderboerderij gaan en kijken 
hoe de dieren bewegen  
 

  

 Doe net alsof je samen naar de kinderboerderij 
loopt en zoek met je hand boven je hoofd of je 
dieren ziet. 

 Doe alsof je de dieren gevonden hebt en aai 
ze. 

 Doe de dieren na: 

 Loop afwisselend vooruit en achteruit op 
handen en voeten  

 Maak je afwisselend groot en klein en loop 
rond 

 Loop rond en maak zwembewegingen  

 Loop rond en zwaai met de armen alsof je 
vliegt 

 Loop op 3 “poten” 

 Maak er dierengeluiden bij 

 Doe alsof je eet en drinkt  
 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Kunstjes 

 
Hondje en riem 

 

 Doe de riem om bij het hondje en doe net of je 
hem uitlaat. 

 Laat het hondje allerlei kunstjes doen: 

 Poot geven, zitten, staan, springen, lopen, 
rennen, liggen. 

 Doe dit nu allemaal zelf na 

 Doe ook allerlei andere kunstjes: 

 Op een been staan, achteruit lopen, onder een 
stoel door kruipen. 

 Ga op handen en voeten zitten en zet het 
hondje op je rug. Nu voorzichtig kruipen zonder 
dat het hondje van je rug valt. 

 Verstop het hondje en zoek het weer op 
  

 
bij activiteit 11-15 

 
Oefeningen met Knuffie 

 
Knuffie 

 

 Loop met Knuffie rond 
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 Spring met Knuffie rond 

 Leg Knuffie op de grond en stap over Knuffie 
heen 

 Spring over Knuffie heen 

 Draag Knuffie met je mee (hand, hoofd, rug, 
buik, voet enz) 

 Kruip vooruit en achteruit en neem Knuffie mee 

 Leg Knuffie op de grond en hinkel (op 1 been) 
naar hem toe, en om hem heen. 

 Leg Knuffie vóór je voeten en achter je voeten 

 Gooi Knuffie in de lucht en vang hem weer 

 Geef Knuffie door achter je rug om en dan 
weer voor je buik langs. 

 Geef Knuffie door over je hoofd heen en dan 
weer onder je benen door. 

 

 
bij activiteit 16 - 20 
 

 
Reactiespel 
Bewegen en stilstaan 

  

 Doe alsof je een dier bent. 

 Bij een teken of geluid stoppen: 

 Loop afwisselend vooruit en achteruit  

 Loop afwisselend vooruit en achteruit op 
handen en voeten  

 Maak je afwisselend groot en klein en loop 
rond  

 Kruip onder de tafel / stoelen door en stop bij 
een teken 

 Schuif als een slang vooruit en achteruit 

 Loop met opgetrokken benen zoals een haan 
vooruit 

 Loop op de tenen 

 Ren en spring als een paard 

 Rol je om en om in de modder als een varken 

 En telkens geldt: blijft bewegingsloos in de 
laatste houding als er een teken of geluid is om 
te stoppen.  
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thema 

‘boodschappen 
doen’ 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
 

 
tassengym 
 
 
 
 
 
 

 
2 plastic zakken 

 

 Draag beiden 1 zak en loop afwisselend langzaam en 
snel 

 Zwaai afwisselend hoog en laag met de zak en 
benoem het steeds 

 Het kind gaat op de zak zitten en draait rond 

 Spring over de in de lengte 1x gevouwen zak 

 Spring óp de zak 

 Sleep de zak mee over de grond 

 Ga op de zak zitten en laat je slepen 

 Ga op de buik op de zak liggen en draai rond 

 Sta met elke voet in een punt van een zak en “schaats” 
rond 

 Vul de zak met zware spullen en loop rond 
 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Spelen met knuffels en tassen 
 
 
 
 
 
 

 
5 plastic zakken 
5 knuffels 

 

 Leg de zakken aan één kant van de kamer naast elkaar 

 De knuffels liggen aan de andere kant bij elkaar 

 Breng de knuffels één voor één naar een zak 

 Breng dan zo snel mogelijk elke knuffel met zak weer 
terug naar de overkant 

 Leg de zakken in een lange rij 

 Loop slalom (zigzag) om de zakken, afwisselend 
vooruit en achteruit 

 Neem zoveel mogelijk knuffels mee en loop slalom om 
de zakken 

 Stap (met of zonder knuffel) van zak naar zak naar de 
overkant 

 Stap met een grote stap over de zakken heen, zonder 
ze aan te raken, naar de overkant 

 Zet de knuffels op een zak en laat ze ‘varen’ door ze 
door de kamer te slepen 
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bij activiteit 11-15 

 
Bewegingsverhaal 
boodschappen doen 
Zwaar en licht, vol en leeg 

 
2 lege boodschappentassen 
Allerlei (zware) boodschappen 

 

 Speel alsof jullie samen naar de supermarkt gaan 

 Loop samen met de lege tassen een uitgebreide route 
richting de supermarkt (rondje om de tafel, om 
verschillende stoelen heen) 

 Loop snel als je over moet steken en langzaam als je 
op de stoep loopt. 

 Stop en sta helemaal stil als jullie moeten wachten tot 
de auto’s voorbij zijn. 

 Als jullie bij de winkel zijn, vul je de tassen met zware 
boodschappen 

 Leg nu dezelfde route af om terug te gaan naar huis, 
maar dan met de zware tas. 

 Wat gaat sneller? 

 Zet een volle en lege tas naast elkaar. 

 Laat ze een voor een naar de overkant brengen. Wat 
gaat sneller? 

 Zet de boodschappen verspreid over de ruimte neer. 
Houd allebei een lege boodschappentas vast. 
Tel af en start tegelijk. Probeer zo snel en zo veel 
mogelijk boodschappen in de tas te stoppen. Wie heeft 
de meeste boodschappen in zijn tas? 

 Zet nu de twee volle boodschappentassen naast elkaar 
(zorg dat er evenveel in zit). 
Tel af en start tegelijk. Pak een boodschap uit de tas en 
breng deze zo snel mogelijk naar een afgesproken 
plek. Dan weer terug naar de tas. Breng een voor een 
de boodschappen zo snel mogelijk weg. Wie heeft als 
eerste de tas leeg? 
 

 
bij activiteit 16 - 20 

 
De boodschappentoren 

 
Lege verpakkingen 
Balletje (of in elkaar gerolde 
sokken) 

 

 Zorg dat er zoveel mogelijk lege verpakkingen 
klaarstaan. 
Laat van al deze boodschappen een zo hoog mogelijke 
toren bouwen 

 Ga allebei aan een kant van de toren staan 
Gooi met een balletje over de toren heen naar elkaar 
en probeer de toren niet te raken 

 Bouw nu een muur van de boodschappen (ongeveer 
zoals je ook met blikgooien doet, met flinke openingen 
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tussen de verpakkingen) 
Ga een eindje bij de muur vandaan staan en probeer 
met het balletje de boodschappenmuur om te gooien. 
Laat 3x gooien en tel dan hoeveel boodschappen er 
om gegooid zijn. Maak het makkelijker door dichterbij te 
gaan staan, en moeilijker door verder weg te gaan 
staan. 
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thema  

‘op stap’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
(bewegingsverhaal) 
 

 
Doe alsof jullie samen met 
Knuffie op stap gaan 

 
Knuffie 

 

 Houd Knuffie samen vast en loop rond 

 Maak afwisselend grote en kleine stappen 

 Loop afwisselend vlug en langzaam 

 Met de auto rijden 

 Houd  het “stuur” vast en loop rond, vooruit 
achteruit en je mag niet botsen.  

 De auto rijdt harder, ren op dezelfde manier 
rond (alleen vooruit) 

 Laat de auto afwisselend rijden en dan opeens 
remmen en stil staan 

 We gaan met de fiets.  

 Ga op de rug liggen en maak met de benen 
trapbewegingen. 

 Eerst langzaam dan sneller 

 Fiets ook eens achteruit 
 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Draaien maar 

 
 

 

 De wielen van de bus die draaien rond  

 Wij gaan ook met van alles draaien 

 Draai je handen om elkaar heen, vooruit en 
achteruit 

 Draai met je ene arm, dan je andere arm, dan 
met allebei tegelijk 

 Draai zachtjes met je hoofd, linksom en 
rechtsom 

 Draai met je heupen 

 Draai met je lichaam, rondjes om je as 

 Draai met je ogen 

 Waar kan je nog meer mee draaien? 

 Ga languit op de grond liggen. Rol om en om 

 Probeer koppeltje te duiken 
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Bij activiteit 11-15 
 

 
Op het strand / krantenles 

 
1 pagina van een krant 

 

 Doe alsof jullie op het strand zijn 

 De krant is jullie vlieger 

 Laat de krant achter je aan vliegen door hem 
aan twee punten boven je hoofd vast te 
houden 

 Nu aan een punt vasthouden 

 Maak van de krant een bootje door hem 
uitgevouwen op de grond te leggen 

 Ga erop zitten en wieg heen en weer op de 
golven, raak het water niet aan 

 Vouw de krant een keer dubbel, ga er weer op 
zitten, raak het water niet aan 

 Herhaal het vouwen tot je er niet meer op kunt 
zitten, ga er dan met twee voeten op staan. 
Raak het water niet aan 

 Blijf vouwen tot je er nog maar met een voet op 
je tenen op kunt staan zonder het water te 
raken 

 Vouw de krant weer uit en houd hem tegen je 
buik aan (in de lengte) 

 Ren naar de overkant van de kamer en laat 
intussen de krant los. Blijft hij plakken tegen je 
buik? 

 Herhaal dit een paar keer 
 

 
activiteit 16 - 20 
 

 
Spelen met handdoeken 

 
Opgevouwen handdoeken (5) 
wasmand 

 

 Als je in een hotel logeert, krijg je schone 
handdoeken. De vuile handdoeken gaan in de 
was. 

 Leg een stapel opgevouwen handdoeken neer. 

 Leg nu de opgevouwen handdoeken ± 50 cm  
van elkaar in een rij 

 Stap afwisselend over de handdoeken heen en 
weer terug 

 Loop slalom (zigzag) tussen de handdoeken 
door en weer terug 

 Maak weer een mooie stapel van de 
handdoeken 
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 Til de stapel voorzichtig op en loop rond. Leg 
op elke stoel die je tegenkomt voorzichtig een 
handdoek neer tot ze op zijn 

 Nu haal je alle handdoeken weer op 

 Stort ze op de grond en maak er een 
rommelige hoop van 

 Raap de berg in een keer op en stort hem in de 
wasmand 

 Haal de handdoeken er weer uit. Ga tegenover 
de wasmand staan en probeer de handdoeken 
er een voor een in te gooien 

 Probeer nu de handdoeken weer netjes op te 
vouwen.  

 Leg ze weer op een stapel. Over hoeveel 
handdoeken kan je heen springen? 
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thema  

‘feest’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
 

 
Spelen met de ballon 

 
Opgeblazen ballon aan een 
touwtje 
Handdoek 

 

 Houd de ballon aan het touw vast en loop rond 

 Ren in het rond en laat de ballon achter je aan vliegen 

 Een houdt de ballon vast aan het touwtje. De ander 
probeert tegen de ballon te slaan 

 Een laat de ballon langzaam aan het touwtje heen en weer 
bewegen, de ander probeert tegen de ballon te slaan  

 Afwisselend met de rechter- en linkerhand tegen de ballon 
tikken 

 Kop tegen de ballon 

 Afwisselend met rechter- en linkervoet ertegen schoppen 

 Probeer de ballon met je voet omhoog te schoppen en met 
je handen weer te vangen 

 Leg de ballon op de handdoek. Houd samen de handdoek 
vast en laat de ballon heen en weer rollen zonder dat hij 
eraf valt 

 Wapper nu samen de ballon omhoog en vang hem weer op 
met de handdoek 

 Vervoer de ballon voorzichtig op de handdoek 
 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Spelen met cadeautjes 

 
Ingepakte lege doosjes 

 

 Verstop een cadeautje en zoek het op 

 Leg een cadeautje neer en spring er overheen 

 Leg er nog een cadeautje bovenop en spring er overheen 

 Over hoeveel cadeautjes kan je heen springen? 

 Maak een hoge toren van de cadeautjes 

 Ga tegenover de bank staan en probeer de cadeautjes op 
de bank te gooien 

 Ga tegenover elkaar staan en probeer de cadeautjes naar 
elkaar te gooien en te vangen 

 Strek je armen uit en houd je handen open (plat). Leg op 
allebei de handen een cadeautje.  

 Laat het op je platte handen liggen en loop een rondje door 
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de kamer.  

 Kan er op allebei de handen nog een cadeautje op? 
 

 Ga op je knieën liggen, met je ogen dicht. De ander legt 
zachtjes een paar cadeautjes achter je rug. Hoeveel 
cadeautjes denk je dat er liggen? 

 

 
bij activiteit 11 - 15 
 

 
Zwieren en zwaaien 

 
Afgeknipt been van panty 

 

 Houd de panty vast, loop rond en zwaai ermee  
      met de rechter- en de linkerhand 

 Leg de panty op de grond en loop erom heen , rechtsom en 
linksom 

 Spring over de panty 

 Spring met 2 voeten tegelijk over de panty 

 Zwaai in grote rondjes langs het lichaam, afwisselend met 
de linker en de rechter hand 

 Zwaai boven het hoofd, rechtsom en linksom 

 Houd samen een uiteinde vast en  afwisselend met de 
linker en rechter hand trekken 

 Houd samen een uiteinde vast en ga omhoog en omlaag 

 Een houd de panty vast met gestrekte armen, de ander 
stapt er overheen. Eerst laag, steeds hoger 

 Ga naast elkaar staan. Knoop met de panty jullie benen 
aan elkaar vast. Loop nu een stukje door de kamer, eerst 
langzaam, steeds sneller, vooruit en achteruit 

 

 
activiteit 16 - 20 
 

 
Spelletjes spelen 

 
Eventueel cadeautjes 

 

 Speel ‘Jan Huigen in de ton’: 

 Geef elkaar een hand, zing en draai rond 

 Buig voorover bij ‘en de ton begon te buigen’ 

 Laat je op de grond vallen bij ‘en de ton die viel in duigen’ 

 Herhaal dit een paar keer 

 Speel tikkertje 

 Speel verstoppertje. Verstop zelf, of verstop de cadeautjes 
en zoek ze op. 
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thema                   

‘naar school’ 
 

wat ga ik doen? wat heb ik nodig? hoe ga ik het doen? 

 
bij activiteit 1 - 5 
 

 
Mikken op doel 

 
Zachte bal of in elkaar gerolde sokken 
Boodschappenkrat 

 

 Ga tegenover elkaar zitten met de benen wijd. 
Rol de bal naar elkaar toe. 

 Ga verder bij elkaar vandaan zitten. Rol de bal 
naar elkaar toe. 

 Ga staan met de benen wijd. Rol bij elkaar 
door het poortje heen 

 Ga verder bij elkaar vandaan staan, of maak 
het poortje steeds smaller 

 Probeer de bal in de boodschappenkrat te 
gooien. 

 Leg de boodschappenkrat op z’n kant en 
probeer de bal erin te rollen 

 

 
bij activiteit 6 - 10 
 

 
Hangen en zwaaien 
 

 

Bezemsteel of stevige stok 
2 volwassenen 
Zachte ondergrond 

 

 De stok ligt op de grond. Stap er overheen en 
weer terug 

 Spring over de stok en weer terug 

 Spring afwisselend met beide voeten tegelijk, 
of de voeten na elkaar over de stok  

 Volwassenen houden de stok steeds hoger 
vast en spring er overheen  

 Volwassenen houden de stok vast en ga eraan 
hangen 

 Zwaai voorzichtig aan de stok 

 Trek je voorzichtig omhoog 

 Loop onder de stok door 

 Laat de stok steeds lager zakken 

 Kruip onder de stok door zonder hem aan te 
raken 
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 bij activiteit 11 - 15 
 

 
Boeken uit de leeshoek en 
blokken uit de bouwhoek 
 

 
Boeken 
Zak met blokken 

 

 Pak een stapeltje boeken 

 Stapel ze netjes op elkaar 

 Stap er overheen 

 Loop er omheen 

 Leg de boeken op je uitgestrekte armen en 
loop rond 

 Hoeveel boeken kunnen er op je armen, 
zonder ze vast te houden? 

 Leg een boek op je hoofd en laat het los 

 Kan je voorzichtig lopen? 

 Pak de blokken  

 Maak een hoge toren 

 Loop om de toren heen 

 Gooi de toren om en leg de blokken in een 
lange rij 

 Spring met gespreide benen over de blokken 
heen 

 Leg blokken op je handen of hoofd en 
voorzichtig lopen 

 Stapel de blokken op elkaar. Over hoeveel 
blokken kan je heen springen? 

 

 
bij activiteit 16 - 20 
 

 
Spelen met touw  

 

Touw of draad  2 meter 
Tafel- of stoelpoot 

 

 Het touw ligt op de grond. Spring erover heen  

 Loop op het touw 

 Spring er met 2 voeten tegelijk over heen 

 Bind één uiteinde van het touw vast aan de 
stoelpoot 

 Houd het touw   10 cm van de grond. 

 Spring erover heen 

 Beweeg het touw langzaam heen en weer en  
spring erover 

 Beweeg het touw steeds harder en spring 
erover 

 Houd het touw ± 50cm van de grond 

 Kruip er onder door 

 Schuif op de buik eronder door 

 Schuif op de rug eronder door 
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 Houd het touw aan het einde vast en draai 
jezelf in het touw tot je bij de stoel ben 

 Draai jezelf weer uit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


