Beweegboekje
Jouw sportcoach in huis 1.12
Informatie:
- Zorg dat je alle materialen binnen handbereik hebt.
- Zorg eventueel voor een flesjes water.
- Trek makkelijk zittende kleding aan.
De oefeningen van het beweegboekje zijn goed voor de bewegelijkheid van
verschillende gewrichten en spieren. Deze oefeningen zijn gemaakt om samen
uit te voeren. Je kan dit samen met opa of oma uitvoeren, maar ook kan het
thuis worden uitgevoerd met papa of mama. Door het samen te bewegen met
elkaar stimuleer je elkaar om meer te gaan sporten thuis. Luister goed naar
jouw lichaam. Twijfel je of je de training wel mag uitvoeren of heb je
gezondheidsklachten, neem dan contact op met de huisarts of specialist.

Tip:
Zet lekker wat muziek op tijdens de oefeningen
Eerste beweegboekje

Sander speelt de Ouder

Nick speelt het Kind

Overgooien
Materiaal: Bal
Opdracht 1: Met twee handen overgooien naar elkaar

Opdracht 2: Met 1 hand overgooien naar elkaar

Mikken
Materiaal: Ballen – Bakje of Doos - Flessen
Opdracht 1: Gooi een bal in de bak, een voor een of allebei tegelijk

Opdracht 2: Zet een fles neer in plaats van de bak en rol of gooi de fles om

Opdracht 3: Verzamel nog meer flessen en ga een
wedstrijdje bowlen.

Balanceren
Materiaal: Stoel – Bal
Opdracht 1: Blijf zo lang mogelijk staan op 1 been

Opdracht 2: Ga op 1 been staan en trek de knie
omhoog. Doe dit een aantal keren achter
elkaar zonder dat de voet de grond raakt.

Opdracht 3: Pak een bal, ga allebei op 1
been staan en gooi de bal naar elkaar over

Traplopen
Materiaal: Trap in het huis
Opdracht 1: Loop samen naar boven en naar beneden. Doe dit een aantal keer

Opdracht 2: Elke traptreden heeft een nummer bijvoorbeeld traptrede 1 is
nummer 1. De bovenste traptreden is + en de begane grond is =. Maak nu een
sommetje en loop naar die trees toe.

Fietsen
Materiaal: Opdracht 1: Ga op de bank liggen, benen omhoog en zet de voetzolen tegen
elkaar aan. Nu ga je samen fietsen

Opdracht 2: Haal de voeten los van elkaar. Ga door met fietsen. Wie kan het
langste doorgaan zonder te stoppen?

Rug tekenen
Materiaal: Pen en papier of stoepkrijt
Opdracht 1: De ouder zet een puntje of een streepje op de rug van het kindje.
Het kindje moet raden wat het is. Maak het moeilijker door gezichtjes te
tekenen

Opdracht 2: Nu moet het kindje het op papier zetten of op de grond tekenen
met stoepkrijt.

Bekertje water doorgeven
Materiaal: Plastic bekertjes – Water - Handdoek
Opdracht 1: Ga naar buiten en neem alle spullen mee. Vul 1 beker met water
en 1 beker zonder water. Ga tegenover elkaar zitten. De eerste giet het water
over naar de ander. Doe dit een aantal keer. Proberen het zonder te knoeien.

Opdracht 2: Vul 2 bekers met water en houd 2 bekers zonder water vast. De
eerste giet het eerste bekertje leeg in een lege beker. Giet daarna het andere
bekertje leeg in de andere beker. Doe dit een aantal keer. Proberen het zonder
te knoeien.

Spiegelbeeld
Materiaal: Opdracht 1: De 2 personen gaan tegenover elkaar staan. Persoon 1 mag
beginnen en doet langzame bewegingen die persoon 2 zo precies mogelijk
moet gaan na doen. Na 1 minuut draaien de rollen om.

Opdracht 2: Nu gaan de bewegingen wat sneller en doet persoon 2 persoon 1
na.

Doventolk
Materiaal: Opdracht 1: Met zijn 2e
bedenken het kind en de
volwassenen een verhaaltje
waarbij bewegingen passen.
1 iemand verteld een
verhaaltje en de ander moet
het proberen uit te beelden.
Bijvoorbeeld er loopt een
grote beer door een bos.
Deze zin mag de andere
persoon proberen uit te
beelden.

Opdracht 2: Nu bedenkt alleen de volwassenen of het kind een verhaaltje
waarbij bewegingen passen. De verteller gaat uit uitbeelden en de ander gaat
uit nadoen.

Voetballen
Materiaal: 1 voetbal
Opdracht 1: Ga tegen over elkaar staan en speel de bal bij elkaar in de voeten.
Je mag de bal meerdere keren aanraken

Opdracht 2: Ga tegen over elkaar staan en speel de bal in een keer terug naar
elkaar.

Recept 1
Appel Rozijnen koekjes
Ingrediënten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 theelepels kaneel
50 gr rozijnen
Snufje zout
50 gr walnoten en/of pecannoten
2 eieren
125 gr appelmoes (suikervrije)
1 theelepel bakpoeder
1 eetlepel honing
125 gram speltbloem

Benodigdheden:
Bakplaat
Bakpapier
Mixer

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng het kaneel, zout en bakpoeder
door de speltbloem. Klop de eieren luchtig in een kom. Voeg de appelmoes en
honing erbij en klop erdoorheen. Voeg dan het meelmengsel toe en mix er
doorheen. Schep als laatste de rozijnen en grof gehakte noten erdoor. Maak 5
hoopjes op een bakplaat met bakpapier. Bak ze in ca. 12 minuten gaar en
goudbruin. Ze blijven nog wat zacht vanbinnen.

Recept 2
Regenboogfruitdrankje
Ingrediënten:
o
o
o
o
o

10 aardbeien (of ander rood fruit)
4 kiwi’s
6 perssinaasappels
1 limoen
5 eetlepels water

Benodigdheden:
Koelkast
Bakjes
Snijplank en mes
Blender
Leuke glaasjes

Bereiding:
Pers de sinaasappels. Zet het sap even in de koelkast. Maak nu het aardbeien
sap. Dit doe je door de aardbeien te pureren en een klein beetje water erbij te
doen. Je kunt ook ander rood fruit gebruiken. Of bijvoorbeeld een mix van
frambozen en aardbeien. Zet ook dit even in de koelkast. Schil dan de kiwi’s en
snij ze in stukjes. Een klein beetje water erbij. En dan in de blender. Doe het sap
van de limoen erbij. Dat maakt het wat ‘gladder’. Haal alle sapjes nu uit de
koelkast. Pak leuke kleine glaasjes. Begin met een laagje kiwi sap. Dan het
sinaasappelsap en dan het aardbeien sap. Een gezellig, lekker en gezond
drankje!

Super goed gedaan! Je kan nu het
volgende beweegboekje gebruiken om
samen te sporten.
Met sportieve groet, Nick Donkers

