
Turnles met een ballon 
 

 

Dag kleuter(s) 

Dag ouder(s) 

 

 

Weer een nieuwe turnles om thuis uit te voeren.  

Deze keer heb je volgende materialen nodig: 

- een opgeblazen ballon 

- een leeg plastic flesje 

- voldoende plaats 

 

De les bestaat uit een opwarming, midden en slot.  

Lees zeker alles goed door en dan weet je precies wat je moet doen. 

Geniet ervan en beleef er plezier aan.  

 

Mama, papa, broer of zus, ook jullie kunnen deze les meedoen. 

Er komen geen TE moeilijke stunts aan bod, dus dat komt helemaal 

goed! 

 

Als je tijdens de les leuke foto’s of video’s maakt EN deze ook post, 

vergeet dan zeker de club niet te taggen! 

Facebook: Turnkring Moed en Volharding  

Instagram: k.k.turnkringmoedenvolharding 

 

 

Heel veel plezier met de les. 

Groetjes, Juf Valerie!  
 

  



Opwarming 
Beginnen doen we met een leuke opwarming.  

Dit op het vliegerlied.  

Zet je klaar en dans mee met mij!  

Omdat ik mijn opgenomen video met muziek niet kan posten doordat het met de muziek 

anders illegaal is, hier het dansje voorgedaan door andere juffen! 

→ https://www.youtube.com/watch?v=hL4k-XiSHqk 

 

Midden 
Turnen met de ballon 

Neem nu je opgeblazen ballon erbij. Met de ballon voeren we nu enkele oefeningen uit. 

Lees goed hoe je het moet doen en houd je aan de aantal keren dat de oefening uitgevoerd 

moet worden.  

De oefeningen die je mag proberen uit te voeren: 

- 10 keer de ballon in de lucht houden met één hand. 

- Probeer hetzelfde met je andere hand.  

- 10 keer de ballon in de lucht houden met één voet. 

- Doe hetzelfde met je andere voet.  

- Probeer nu zo lang mogelijk de ballon in de lucht te houden door al je lichaamsdelen 

te gebruiken. Hoeveel keer lukt het bij jou?  

- Ga nu zitten op je billen op de grond. Tik de ballon nu van je ene hand naar je andere 

hand.  

- Neem er nu je plastic flesje bij. Gooi je ballon in de lucht en probeer hem in de lucht te 

houden door er met je flesje tegen te tikken.  

- Het flesje mag terug aan de kant. Houd je ballon nu tegen je buik. Je gaat zo rondlopen 

en de ballon loslaten. Door de wind zal de ballon normaal tegen je buik blijven plakken, 

of dat moet je toch proberen! Hoelang kan jij rondlopen zonder dat de ballon valt?  

- Neem de ballon in één hand. Tik de ballon zo hoog mogelijk, klap 2 keer in je handen 

en vang de ballon op. Doe dit 10 keer.  

- Doe nu hetzelfde, maar in plaats van te klappen draai je een rondje. Doe dit 10 keer. 

- Nu gaan we de ballon balanceren op verschillende lichaamsdelen. Namelijk: 

o Op je hand 

o Op je voet 

o Op je hoofd 

o Op één vinger 

o Op je knie 

o … 

o Weet jij nog andere lichaamsdelen waarop je de ballon kan balanceren?  

- Klem de ballon tussen je benen/knieën. Probeer nu enkele meters rond te wandelen 

zonder dat ze ballon valt.  

- Als laatste oefening maken we het extra moeilijk. Begin met de ballon aan je voet. Tik 

de ballon met je voet omhoog, tik er dan tegen met je knie en tik er dan als laatste 

tegen met je hoofd. Lukt het om dit 5 keer te doen? 



Hopelijk zijn al de oefeningen met de ballon gelukt! Jullie hebben dat alvast heel goed gedaan, 

daar ben ik zeker van! 

Je mag je ballon nu even aan de kant leggen, dan beginnen we aan deel 2 van het middenstuk 

van de turnles. 

 

Turnen aan de hand van voorwerpen  

Hieronder zie je enkele afbeeldingen van voorwerpen. Laat de kleuter eerst raden welk 

voorwerp het is, nadien voer je de oefeningen uit die bij het voorwerp horen.  

De oefening is telkens een uitvoering van het voorwerp. Als je de oefening juist doet, beweeg 

je net zoals het voorwerp.  

Zet je klaar en starten maar!  

 

 

JOJO 

Zet één grote stap naar voor, doe een squat, kom weer 

omhoog en zet weer een stap. Herhaal dit een 10-tal keer. 

 

→ Hoe doe je een squat? 

Zet je voeten uit elkaar en laat ze licht naar buiten wijzen. 

Strek je armen recht voor je uit. Beweeg je heupen en 

billen naar achteren, zak langzaam door je knieën richting 

de grond en zorg dat je je knieën naar buiten richt. Blijf 

enkele seconden staan en kom weer recht.  

 

 
 

SCHOONMAAKDOEK 

- Voor we kuisen moeten we onze doek nat maken. Doe 

alsof je hem in een emmer steekt. Natuurlijk kunnen we 

de doek niet zo kletsnat gebruiken, eerst moeten we hem 

uitwringen! Neem de doek met beide handen vast en 

wring deze uit. Dit doe je door je polsen naar boven en 

beneden te bewegen, maar met je polsen om de buurt 

omhoog en beneden. 

- Doe alsof er een kast met veel lades voor je staat. We 

gaan de kast nu proper maken. Wrijf van linksboven naar 

rechtsboven, dan een beetje naar onder en van rechts 

naar links. Doe dit verder tot je helemaal beneden bent. 

Doe dit 3 keer, zodat de kast helemaal proper is. 
 

 

 

 

 



 

KLIK KLAK BALLEN 

Klik klak ballen klakken tegen elkaar, gaan dan open en klakken 

dan terug tegen elkaar.  

Wij gaan hetzelfde doen met onze benen.  

Ga met je benen toe staan. Spring nu in de lucht, terwijl je je 

benen snel open en toe doet, zodat je met je benen toe terug op 

de grond komt.  

Doe dit 10 keer na elkaar.  

 

(In de volgende video kan je een voorbeeld zien van hoe je de 

ballen moet gebruiken in het echt. Zo kan je zien hoe dit er echt 

uitziet: https://www.youtube.com/watch?v=gN5_ECcgHsY) 

 

 

 

STRIKJES 

- We gaan om te beginnen een strikje maken met onze 

handen/armen. Dit doe je door met je linker hand je rechteroor 

vast te nemen en met je rechterhand je linkeroor vast te nemen. 

Doe dan je armen weer open. Herhaal dit 10 keer.  

- Nu gaan we met onze handen/armen en benen een strikje 

maken. Hiervoor moet je je linkerhand op je rechterknie leggen 

en je rechterhand op je linkerknie leggen. Probeer nu zo enkele 

meters rond te wandelen.  

- Laatst maken we nog een strikje met onze voeten. Dit doe je 

door eerst met je benen open te gaan staan. Spring dan met je 

voeten gekruist over elkaar. Doe dit 10 keer traag en daarna ook 

nog eens 10 keer snel.  
 

 

 

Slot 
Om de les af te sluiten doen we nog een relaxerende dansje.  

We doen de douchedruppel. Klik op de onderstaande link en doe maar gewoon mee met de 

juf. Je moet wel goed kijken, dan zal het wel goed lukken! 

→ https://www.youtube.com/watch?v=uTJbyTtFnVc 

 

Als je dit hebt afgerond, zit de les er al weer op 

Jullie hebben dat heel goed gedaan! 

Ik hoop dat jullie het een plezierige les vonden en de volgende les ook eens probeert.  

Dankjewel om mee te doen, tot de volgende keer!  
 

 


