
Scan de code 
voor tips en 

downloadables

Doe het alleen of, 
nog leuker, samen!

Gooi met de dobbelsteen. 

Hoeveel heb je gegooid? 
Kijk welke beweging 
hierbij hoort.

Ga op de stip staan en 
doe de beweging zo 
goed mogelijk na. 

Zit als een kikker 
met je handen op 
de grond voor je. 
En spring!

De kikker De Slak
Loop in een zo 
recht mogelijke lijn 
heel langzaam, als 
een slak.

De Slang
Ga op je buik liggen 
en duw jezelf 
omhoog. Hoe lang 
ben jij als slang?

De flamingo
Sta op 1 been, net 
als een flamingo. 
Hoe lang lukt dat?

De kat
Spring in de cirkel 
en uit de cirkel. Net 
als een kat.

De mens
Doe hoofd, schouders, 
knie en teen. Lukken je 
oren, ogen en puntje 
van je neus ook?
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