
Turnles 
Voorwerpen nadoen 

 
 
 

Dag kleuter(s) 
Dag ouder(s) 

 
 

In de online les van deze keer gaan wij voorwerpen nadoen.  
Toon je kleuter een foto van het voorwerp 

OF 
het echte voorwerp zelf als je het in huis hebt. 

 
Het kind benoemd dan wat het ziet, 

nadien zeg je als ouder wat je kind moet doen om te bewegen als het voorwerp. 
 

Probeer alles zo goed mogelijk uit te voeren, 
het is niet énorm moeilijk en op kleuterniveau.  

Dat moet zeker goed komen dus!  
 

Maak zeker enkele foto’s en tag de club als je ze post: 
Instagram: k.k.turnkringmoedenvolharding 
Facebook: Turnkring Moed en Volharding  

 
 

Veel plezier met de les, geniet ervan!  
 
 

Veel groetjes, Juf Valerie.  

 
 
  



Opwarming 
Beginnen doen we met een opwarmingsdansje ‘wij gaan turnen’. Dans maar mee met de juf via de 
onderstaande link.  
--> Link: https://youtu.be/wiUMjh6whRw 
 
Hier ook nog eens de uitschrijving van de passen van het lied: 

16 tellen ter plaatse wandelen, armen meebewegen 
2x handen omhoog, handen omlaag 
2x één hand omhoog en één hand omlaag 
Stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
8 keer springen  
Stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
8 keer springen  
4 tellen buigen 
4 tellen je tenen tikken en traag omhoog komen  
Stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
8 keer springen 
4 tellen je tenen tikken en traag omhoog komen  
4x 2 tellen handen omhoog houden en 2 tellen omlaag  
Stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
8 keer springen  
4 tellen buigen 
4 tellen je tenen tikken en traag omhoog komen  
4x 2 tellen handen omhoog houden en 2 tellen omlaag  
In 8 tellen een cirkel maken met je armen en eindigen met de handen in de zij 
4 keer een rondje draaien met je heupen 
Stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
8 keer springen 
2x stap naar links zetten, stap naar rechts zetten 
Ter plaatse wandelen  

 

Midden 
Oké, als we helemaal opgewarmd zijn kunnen we beginnen aan de voorwerpen.  
Laat het voorwerp in het echt aan je kleuter zien OF toon de foto van in dit document. Laat je kleuter 
dit eerst benoemen en nadien kan je de bewegingen samen uitvoeren.  
 
JOJO 

     Zet één grote stap naar voor, doe een squat, kom terug recht en zet                
weer een stap. Herhaal dit meerdere keren door in de ruimte rond te              
wandelen.  
     Hoe doe je een squat?  

Ga met je benen open staan, wijs je tenen en knieën lichtjes naar 
buiten. 
Zak nu naar beneden tot je diep gehurkt bent.  
Kom terug naar boven.  
Herhaal dit meerdere keren.  

 
  



ZWEMBROEK 
 

1. Ga op de grond liggen op je rug, met je armen langst je lichaam 
gestrekt. Strek nu één hand omhoog en zwaai deze op de grond 
terug naar beneden. Doe nu hetzelfde met de andere arm. Blijf dit 
om de beurt herhalen.  

2. Hef om de beurt één been in de lucht. Wissel af met je benen om 
de beurt in de lucht te heffen en terug naar beneden te laten gaan.  

3. Laatste probeer je beide eens samen te doen. Zowel je benen 
omhoog en omlaag heffen als je armen omhoog doen en omlaag 
laten glijden.  

 
 
VERFBORSTEL 

1. Teken met je vinger, zoals een verfborstel, in de lucht grote lussen. Eerst 10 keer 
met één hand, dan 10 keer met je andere hand.  

1. Steek nu je vinger hoog in de lucht en maak golven van boven naar beneden. Doe dit 
een 10tal keer. Wissel dan van hand en doe hetzelfde.  

2. Probeer ook eens in de lucht vormen te schilderen met je handen.  
a. Maak grote cirkels van boven je hoofd tot op de grond. 
b. Maak een hartje. Dit doe je door voor je hoofd te beginnen met je handen 

samen, dan naar boven te gaan en een kleine boog te maken en dan naar 
beneden te gaan tot je handen samen komen aan je tenen.  

c. Maak een vierkant door boven je hoofd te beginnen, je handen open te doen, 
ze naar beneden te brengen en dan aan je voeten weer dicht te doen. 

d. Maak op dezelfde manier ook eens een rechthoek. Doe je handen dan ter 
hoogte van je buik weer toe. 

e. Maak eens een driehoek. Dit doe je door je handen samen te doen boven je 
hoofd, al openend naar beneden te doe en dan ter hoogte van je voeten weer 
toe te doen.  

3. Nu gaan we al onze verf nog opkuisen. Dit doe je door met je platte hand te vegen in 
de lucht voor je. Zorg dat je alles goed wegveegt. Van helemaal boven tot helemaal 
beneden en in elke richting. 

 
 
SPRINGTOUW 
 

1. Houd je armen langst je en we gaan nu doen alsof we aan het touwtje 
springen zijn. Dit doe je door je polsen te draaien en tegelijkertijd te 
springen. Draai vooruit, maar ook achteruit met je polsen. 

2. Wissel het springen af tussen snel en traag. 
3. Probeer eens touwtje te springen op één been. Wissel ook van been.  
4. Maak van het springen een patroon. Eén keer springen, twee keer 

springen, één keer springen, twee keer springen, één keer springen, 
…  

 
  



TROMMEL 
 
1. Je benen zijn nu je trommel. Sla op je benen met je platte handen, net 

zoals je op een trommel slaat. Pas op dat je jezelf wel geen pijn doet!  
2. Trommel ook eens op andere lichaamsdelen. Je buik, billen, hoofd, …  

 
 
BALLETROKJE 
 

1. We gaan bewegen als een ballerina in een balletrokje. Ga op je 
tenen staan en wandel rond op je tenen.  

2. Wandel nog eens rond op je tenen en zwaai been per been 
gestrekt naar achter. Als dit goed lukt probeer je het nog eens met 
een klein sprongetje ertussen.  

3. Steek je handen hoog in de lucht, ga op je tenen staan en draai nu 
een rondje. Zo maak je een pirouette net als een echte ballerina.  

4. Ga met je benen dicht staan en je tenen laat je wat naar de 
buitenkant wijzen. Maak met je armen een cirkel aan je benen. 
Zak nu met je benen open naar beneden, je voeten blijven staan 
zodat je benen een cirkel vormen. Je armen komen naar voor 
terwijl je zakt. 

 
 
HOEPEL 

 
Ga met je benen lichtjes gespreid staan. Zet je handen in je zij.  
Draai nu rondjes met je heupen alsof je aan het hoelahoepen bent.  

 
SCHAAR 
 
SCHAAR 
 

1. We gaan van onze benen een schaar maken. Dit doe je door hoog in de 
lucht te springen. In de lucht doe je dan je benen open, maar op de grond 
doe je ze weer dicht. Dit doe je een 10-tal keer.  

2. Nu gaan we eens met onze armen een schaar maken. Doe je armen zo ver 
als je kan open en klap ze dan toe. Doe dit meerdere keren.  

3. Laatste doe je je vingers (wijsvinger en middelvinger) open en toe, net 
zoals een schaar.  

 
 

 

 
Slot 
Om als laatste alles nog eens goed los te gooien, dansen we nu samen het dansje ‘de Hokey Cokey’. 
Hier schud je al je lichaamsdelen goed mee los, dat ze morgen na al dat sporten geen pijn doen! 
--> Link: https://youtu.be/lC95vOwenW4 


