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KINDERyoga

MARJOLEIN SMIT IS AUTEUR VAN HET BOEK YOGA VOOR PEUTERS EN KLEUTERS. IN DEZE RUBRIEK DEELT ZE EEN 
AANTAL LEUKE OEFENINGEN EN SPELLETJES DIE JE ZELF MET DE KINDEREN KUNT DOEN.

VARIATIE
Door de variatie van verschillende  

houdingen doen alle lichaams delen mee 

bij deze ‘vakantieyoga’. Je stimuleert er de 

functies van verschillende organen mee. 

Doe bijvoorbeeld afwisselend een staan-

de, zittende en liggende oefening. Je kunt 

deze oefeningen los van elkaar doen of 

met elkaar combineren. 

WIL JE LEREN HOE JE YOGA 
GEEFT AAN KINDEREN?
8 september start de driedaagse opleiding 

Yoga voor Peuters en Kleuters (2-6 jaar).

22 september start de Eigen Wijze  

Kinderyoga opleiding (7-17 jaar).

www.eigenwijzeopleidingen.nl

Docent: Marjolein Smit, auteur van het 

boek Yoga voor Peuters en Kleuters. <

Leuk voor de vakantieperiode: verschillende manieren  
van op vakantie gaan nadoen met yoga-oefeningen.  
Stap maar in de helikopter, de roeiboot en op de fiets!

OEFENING 1: 
HELIKOPTER

• Je staat rechtop, je voeten  
ietsjes uit elkaar.

• Je armen gaan opzij,  
handpalmen naar beneden.

• Draai eerst naar rechts met je 
armen en bovenlichaam.

• Draai dan naar links.
• Ga je mee als een helikopter  

de lucht in?
• Een paar keer herhalen en  

goed blijven doorademen.

WAAROM?
Versoepelt de ruggengraat,  
bevordert de doorbloeding en  
stimuleert de buikorganen.
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OEFENING 2: DE (ROEI)BOOT

• Je zit op de grond, je voeten recht vooruit.
• Maak vuisten alsof je peddels vasthoudt.
• Maak een roeibeweging, houd je rug recht.
• Roei je mee naar de overkant? En ook 

weer terug?
WAAROM?
• Goed voor de buikorganen.
• Versterkt de rug-, buik- en beenspieren.

OEFENING 3: DE FIETS

• Je ligt op de grond op je rug.
• Maak met je benen fietsbewegingen.
• Heuvel op (langzaam), heuvel af (snel).
• Kan je ook achteruit fietsen?
WAAROM?
• Bevordert de toevoer van bloed en  

zuurstof naar de hersenen.
• Versterkt de buiken onderrugspieren.




