
Beweeg je hele 

lichaam-challenge  
 

 

 

Dag kleuter(s) 

Dag ouder(s) 

 

 

 

Ik geef jullie graag deze lichaam-challenge.  

Een challenge om je lichaam helemaal los te maken.  

 

Wanneer doe je dit best?  

Doe de challenge in de ochtend om je lichaam wakker te maken, 

doe het door de dag om je lichaam beweging te geven, 

of doe het ’s avonds om je lichaam te stretchen voor het slapen gaan. 

 

Wat is de bedoeling?  

Dadelijk zie je een foto van een lichaam. 

Hierbij staan allerlei opdrachten bij verschillende lichaamsdelen.  

Doe al de opdrachten en zo volbreng je de challenge!  

 

Probeer alles zo goed mogelijk uit te voeren en dat zal dit zeker lukken.  

 

Maak je lichaam maar eens goed los met deze challenge! 

 

 

Veel plezier en veel succes.  

 

 

Groetjes, Juf Valerie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop met je knieën 

hoog in de lucht.  

Draai je nek los. Eerst langst 

voor van links naar rechts. 

Dan langst achter van links 

naar rechts. Beweeg dan je 

hoofd van voor naar achter.  

Draai je schouders los. 

Eerst 10 keer naar voor, 

dan 10 keer naar achter. 

Maak bolle wangen, prik ze 

‘kapot’ met je vingers en blaas 

de lucht langzaam uit.  

Maak geluiden met je mond: 

- klakken met je tong 

- fluiten 

- smakken met je lippen 

- kusjes geven 

Oefeningen met 

je handen: 

- draai ze los 

- doe ze in elkaar 

en draai ze 

samen rond 

- maak vuisten en 

doe terug open 

(enkele keren) 

- masseer je hand 

met de andere 

hand, dan 

omgekeerd 

Wandel op je tenen rond. 

Probeer het ook eens op je hielen. 

Draai rondjes met je 

heupen. 10 keer naar 

één kant, 10 keer naar 

de andere kant. 

Ga op je rug liggen. 

Zwaai je benen nu één 

voor één omhoog. 

Nadien probeer je het 

met beide benen samen. 

Strek je armen 

horizontaal langst je 

lichaam. Draai 15 

korte cirkels naar 

voor, dan naar achter.  

Ga op je buik liggen. Strek je armen 

aan je rug. Neem met je handen je 

hielen vast. Blijf zo even liggen en 

ontspan je terug. Doe dit 5 keer.  


