
Hoi voor wie wil bewegingsweekschema 2 nu met leuke materialen  

 Maandag Dinsdag woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

voormiddag  Stoepkrijt  LEGO of DUPLO bellen blazen  Linten of doeken  Loopklossen  kranten  Sokken 

 laat mama of 
papa 
verschillende 
lijnen tekenen  
op de grond die 
je dan stap voor 
stap moet 
volgen , probeer 
eens 
achterwaarts 
 
voor de oudste 
kls kunnen er 
schijfpatronen 
op de grond 
getekend 
worden die ze 
dan volgen ,  
bij warm weer  
kan je met natte 
voeten doen of 
met natte 
sponsen volgen  
 

 

maak een toren 
met duplo of 
legoblokjes door 
de blokjes in een 
hoepel of op 
doek te leggen,  
breng met 
verschillende 
bewegingen de 
blokjes over naar 
een afgesproken 
eindpunt en 
bouw daar de 
toren op  
 
onze oudste kls 
doen dit 
slalommend 
tussen kegels of 
wc rollen ook 
met 
verschillende 
bewegingen 

 
 
 
 

je bent zelf de 
zeepbel , papa 
of mama blaast 
je op tot je heel 
groot bent  en je 
kan rondvliegen 
,  
vlieg rustig rond 
, je mag eens 
botsen tegen 
broer en zus  
 
 
voor de oudsten 
: na even rond 
te vliegen komt 
mama of papa 
wesp eraan en 
en gaat die je 
kapot prikken 

  

neem twee doeken 
of linten en beweeg 
ermee op een liedje  
hoog laag, in een 
boog, rond jezelf op 
en neer 
 
 
 
Onze oudstekls:  laat 
papa en mama 
letters leggen met 
linten of doeken en 
leg die dan na of 
probeer de letter aan 
te nemen met je 
lichaam   

 

jongste kls: 
ontdek de 
loopklossen en 
hoe je ermee 
beweegt  
 
 
oudste kls:vraag 
aan mama of 
papa om lijnen 
te tekenen waar 
je op moet 
stappen   
rechte, kromme, 
gebogen, zigzag 

 

jongste kls leg je 
krant op je 
hoofd, arm, 
been buik en 
stap er mee 
rond,  
lekker 
wapperen en 
gooien, 
springen op en 
over kranten 
 
oudste kls:  leg 
krant tegen de 
buik en heel 
hard lopen  zo 
blijft ze kleven  
blijf op de krant 
staan, elke keer 
de krant kleiner 
maken er terug 
op gaan staan, 
op het einde 
moet je 
misschien op 1 
been staan  

 

neem een paar 
sokken van 
mama en papa 
ontdek welke 
bewegingen je 
ermee kan 
doen:  
gooien en 
vangen ,rollen 
met een twee 
handen op de 
grond, over 
springen, tussen 
benen steken 
en springen , …. 

 

namiddag  teken een maak met neem een spiegel mama of Maak samen met jongste kls: speel spelletjes 



parcours op de 
grond met lijnen  
die je moet 
volgen tot een 
getekend 
hinkelparcours 
 

  

blokken op een 
lego-  of 
duploplaat een 
doolhof, hou 
hem dan vast 
met een balletje 
erin en geleid 
hem naar de 
uitgang van je 
doolhof  
 

 

bellenblazer en 
blaas lekker veel 
bellen  

 

papa en doe 
dezelfde bewegingen 
met de linten  

 

mama of papa 
een parcours 
waar je met je 
loopklossen 
tussen lijen, 
stokken, over  of 
op hindernissen  
kan stappen 

  

maak ballen uit 
de krant en gooi 
in emmers, over 
een draad, 
tegen doeken of 
lakens 
 
oudste kls maak 
kleine balletjes 
leg ze op je 
hand en schiet 
ze met jevingers 
weg,  maak 
grote ballen en 
voetbal of gooi 
ergens in of 
over, …. 

 

met de sokken: 
zakdoek leggen, 
verstop de 
sokken en ga 
zoeken, om te 
langste 
balanceren op je 
hoofd, ……. 

 

 

 


