
Bewegingskaart ‘De Evenaar’ 

Als je de opdracht hebt volbracht mag je het vakje inkleuren. 

Blijf bewegen!! 

 

 

Loop 10x de trap op en 

neer 

 

Zet je favoriete 

dansmuziek op en dans 

mee 

Gooi 10x met de bal 

tegen de muur en 

probeer te vangen. Maak 

het moeilijker en zet een 

stapje naar achter 

 

Ga vandaag op handen en 

knieën door het huis 

Sta op 1 been (mag met 

de ogen toe) en noteer 

jouw record. Probeer een 

andere keer beter te 

doen 

 

Dribbel/bots een bal 

rond tafel 

 

Maak propjes van 

kranten/tijdschriften en 

en mik ze ergens in 

 

Rol van buik naar rug 

door heel het huis 

 

 

 

Maak een voetbalgoal 

met 2 voorwerpen en 

probeer 10x te scoren 

 

Maak een bobbelbaan 

met kussens, stoelen,… 

en kruip overal over 

 

Kleef springend een 

sticker/post-it zo hoog 

als je kan op de muur 

 

Rechtstaand aan- en 

uitkleden. Probeer niet 

te zitten 

Blaas een ballon op en 

balanceer hem zo lang 

mogelijk in de lucht met 

de handen 

 

 

Verplaats je vandaag op 

1 voet door het huis 

 

 

Speel verstoppertje 

 

Maak een bobbelbaan 

met stoelen, tafel,… en 

kruip overal onder 

 

Ga op een handdoek 

zitten en iemand trekt 

je vooruit 

Leg je favoriete 

speelgoed, pop, 

knuffel,…op een 

handdoek en trek deze 

vooruit 

Neem een handdoek en 

zwaai deze boven je 

hoofd. ‘Vlieg’ als een 

helikopter door huis 

Speel het 

spiegelspelletje. 1 

iemand doet een 

beweging voor, de 

andere doet dit na 

 

Iemand klapt in de 

handen, spring op 2 

voeten het ritme na 

Blaas een ballon op en 

balanceer hem zo lang 

mogelijk in de lucht met 

de voeten 

 

Maak een bobbelbaan en 

leg dit parcours af met 

je voeten vastgebonden. 

Gebruik een handdoek 

 

Probeer koprolletjes op 

bed (met hulp) 

Blaas een ballon op en 

balanceer hem zo lang 

mogelijk in de lucht met 

1 vinger 



 

Extra ideeën:  

 

 Gymspiratie.nl 

 Youtube: bewegen met Biba en Loeba, yoga, dans, spelletjes,… 

 Pinterest: fit voor leren, bodymap, spelletjes, knutselen (fijn motorisch), laat 

bewegingen (op afbeelding) nabootsen,… 

 

Als het kriebelt…moet je sporten! 

 

Sportieve groetjes,  

het kleuterteam  

 


