
Thema 1
Activiteit 4 De dieren van de nacht worden wakker

Doelen 1 De kinderen worden zich bewust van hun lichaam.
2 De kinderen werken aan lichaamscoördinatie.
3 De kinderen verwoorden hun ervaringen tijdens de oefeningen.
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Leermiddelen
 Yogahoudingen

 Kerktoren (alternatief: klankschaaltje of zachte klankschijf)

 Instructiefilmpje

 Amida, Deuter Buddha nature

Bijlage 1

Visietekst 1

Materialen Yogamatje of deken

Vooraf Deze les is heel geschikt om de kinderen even tot rust te laten komen of op het einde van een 
drukke dag.

Voorzie voldoende speelruimte, opdat de kinderen niet gehinderd worden tijdens het bewegen.

We geven in de lesfiche bij iedere bewegingsopdracht aanwijzingen voor het begeleiden van de 

kinderen. Deze zijn cursief aangeduid.  Yogahoudingen en  Instructiefilmpje vormen een 
bijkomende ondersteuning voor de leerkracht.

Toon de bewegingen voor.
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1 
Instap
Yogamat of deken

Verzamel de kinderen en laat hen plaats nemen op een matje of deken.
Geef hen even de tijd om stil te worden.

2 
Kern

 Klokkentoren of 
klankschaaltje

 Amida, Deuter Buddha 
nature

 Yogahoudingen

‘We horen de klokken van de toren. We gaan zitten met een mooie rechte rug. We sluiten onze 
ogen. Het wordt donker buiten, de drukte van de dag glijdt langzaam van ons af. En telkens je 
zachtjes uitademt, blaas je een stukje van jouw drukke dag weg.’

Start de muziek.
‘Voel maar of het voor jou al een stuk rustiger wordt.’
Als je voelt dat de klas rustiger is geworden, laat je de muziek zachtjes verstillen.
‘Als de muziek helemaal stil is geworden, mag je nog eens heel goed in- en uitademen en 
open dan rustig je ogen.’

‘De dieren van de nacht worden wakker.’
Je staat stevig rechtop.

‘De vleermuis slaat zijn vleugels uit.’
Je staat met je benen gespreid. Je buigt voorover en laat je hoofd hangen tussen je benen. Je 
strekt je armen naar boven.

‘Het konijn hoort elk geluid.’
Ga op je knieën zitten. Je billen rusten op je hielen. Je vouwt je handen in elkaar achter de rug. 
Buig voorover, laat je hoofd rusten op de grond en strek je armen naar boven.

‘Een egel rolt zich om en om.’
Je blijft met je hoofd naar de grond, breng je handen dicht bij je hart, als een egeltje helemaal 
opgerold. Je draait je zijwaarts naar de ene kant, rolt dan terug en draait dan naar de andere kant. 
Probeer om altijd in een bolletje te blijven.

‘De vos snuift de nachtlucht op.’
Je blijft op je knieën zitten, maar kom nu met je billen omhoog, van je hielen weg. Terwijl je rechtop 
komt, strek je je armen de lucht in. Je komt met je armen naar beneden en rust weer op je hielen.
Herhaal deze beweging drie keer.

‘De uil knippert met zijn ogen en draait zijn nek.’
Je wrijft met je handpalmen tegen mekaar en legt ze dan als kommetjes op je ogen. Laat je ogen 
even rusten.
Leg dan je rechterhand over je linkerschouder en beweeg je hoofd zachtjes naar links. Probeer bij 
het uitademen nog iets verder over je schouder te kijken. Keer zachtjes terug en doe dan hetzelfde 
aan de andere kant.

‘De nachtvlinder fladdert vrolijk weg.’
Ga zitten op je billen, breng je voeten voor je, tegen mekaar. Je neemt je tenen vast, houd je rug 
mooi recht, je hoofd buigt lichtjes naar voren. 
Ga nu heel zachtjes met je benen ‘fladderen’, je beweegt je knieën zachtjes op en neer.
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‘Het is nacht.
En wij … zweven op een wolk tussen de sterren …
En slapen zacht …’
Je gaat langzaam liggen, je benen rusten naast mekaar, je armen rusten (op je buik of naast je 
lichaam), je hoofd rust, je sluit je ogen.

3 
Afsluiter Verzamel de kinderen in een kring en laat hen vertellen over hun ervaringen tijdens de 

oefening.
Gebruik hiervoor onderstaande richtvragen:
- Hoe voel je je na de oefening?
- Waaraan dacht je tijdens de oefening?
- Wat vond je moeilijk?
- Wat vond je gemakkelijk?
 …
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