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Vrolijk tussen-doortje 1

• leeftijd: vanaf groep 1,variatie vanaf groep 3;
• doelen:

• energie bundelen en concentratie focussen, bijvoorbeeld voor of na
een toets;

• samenwerking hersenhelften stimuleren;
• duur: ca. 2minuten;
• activiteit: beweging ~ ritmische concentratie- en coördinatieoefening.

Kinderen staan in een kring of naast hun tafeltje, de leerkracht geeft aan,
de groep volgt; er wordt telkens tot 8geteld:
1 1x in handen klappen voor het lichaam op buik/maaghoogte;
2 1x in handen klappen achter de rug;
3 rechterarm gebogen naar rechts, alsof je water van je hand schudt

en kijkook rechts (hoofd draait naar rechts);
4 linkerarm gebogen naar linksen kijkook links;
5 beide armen reiken hoog in de lucht en kijkomhoog;
6 beide armen naar beneden, gestrekte vingers alsof je stralen uit je

vingers naar de aarde stuurt;
7 rechterbeen op met gebogen knie en tik knie aan met linkerhand;
8 linkerbeen op en tik knie aan met rechterhand.

Tegelijkertijd met de beweging zegt iedereen in spreekkoor:
voor - achter - rechts -links - hoog -laag - kruis- kruis.
De oefening ca. 8 keer doen en eventueel versnellen. Afspreken dat ieder-
een na de laatste beweging helemaal stilstaat en stil is. Luister naar je
ademhaling, leg je handen op je hart en probeer je hartslag te voelen. Ga
steeds bewuster en rustiger ademen en richt je aandacht helemaal naar
binnen en ga over tot de volgende (Ies)activiteit.

Tipen variatie
Alsje de oefening doet alsvoorbereiding op een toets, kun je zoiets zeggen
als: 'Voel de energie door je lichaam ... je bent helemaal frisen helder ... hou
dit gevoel vast, ga rustigzitten en lekker aan het werk ... je kunt het!'
Je kunt de oefening ook andersom doen. De beenbeweging wordt nu niet
voorwaarts uitgevoerd, maar achterwaarts waarbij de linkervoet aange-
tikt moet worden door de rechterhand. Spreekkoor wordt dan:
achter - voor -links - rechts -laag - hoog - kruis- kruis.


