
 

Bewegen in huis 
 
 
 

Dag kleuter(s) 
Dag ouder(s) 

 
 

Een groot huis, een rijhuis, een appartement, een klein huis, ...  
Waar je ook woont, overal heb je verschillende ruimtes.  

Bewegen kan je dus elke dag, in elke ruimte!  
 

Ik hoor jullie al denken: Hoe dan?  
Dat ga ik jullie nu vertellen! 

 
In dit bestand vind je per huisruimte, een beweegopdracht. 

Voer in elke ruimte de juiste oefening uit en klaar is je beweging van de dag.  
 
 

Veel plezier en herhaal nadien de oefeningen zeker nog eens!  
 
 

Groetjes, Juf Valerie!  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERGING/CARPORT 

10 rondjes rond de 

auto, telkens op een 

verschillende manier: 

1. wandelen  

2. lopen 

3. achteruit wandelen 

4. achteruit lopen 

5. springen 

6. achteruit springen 

7. hinkel 

8. zijwaarts stappen 

9. galopperen 

10. huppelen 

 

ZOLDER 

Een zolder heeft meestal een lager dak, 

daarom moeten jullie hier 10 keer op en af 

(of tussen de spullen die er staan) 

op handen en voeten wandelen OF kruipen.  

 

TRAP 

Stap op en af van de  

eerste trede, versnel  

indien dit goed lukt.  

Probeer dit  

even vol te  

houden!  

 

       Let op: doe       

dit op schoenen  

of blote voeten, 

zodat je niet  

uit kan glijden 

 

 

HAL 

Ga op de grond zitten. 

Doe je benen open. Tik 10 

tellen je ene teen met je 

handen, zorg dat je benen 

gestrekt zijn. 

Tik dan 10 tellen je  

andere teen. 

Probeer nu met je neus naar 

de grond te gaan, ook nu 

blijven je benen gestrekt. 

Doe nu je benen toe en 

probeer met je neus je 

knieën te raken, ook dit met 

gestrekte benen 

 

 

 

KELDER 

1. 2 keer op en af met konijnensprongen 2. 10 keer open-toe springen  3. 10 tellen knieën hoog heffen 

4. 10 tellen voeten tegen billen        5. 5 tellen op één been staan  6. 5 tellen op andere been staan 

KEUKEN 

Zet je handen op 

tafel of op het 

zitvlak van een 

stoel. Spring nu 10 

keer met je voeten 

omhoog, maar je 

handen blijven 

staan. Probeer dit 

nadien ook eens 10 

keer met gestrekte 

benen.  

 

WOONKAMER 

Maak met de kussens en 

dekens die je vind een 

klein parcour. Dit moet je 

dan belopen, zonder te 

vallen! Leg je kussen ook 

wat uit elkaar, zo is er 

wat meer uitdaging. 

Gebruik ook zeker je 

zetel als obstakel, als dat 

mag van mama of papa!  

 

BERGING 

Neem 3 voorwerpen die je 

tegenkomt en dat mag vallen 

(bijvoorbeeld een schoen, een 

poetsdoek, een muts, een 

wasknijper, iets uit de 

wasmand, een spons,...). 

Begin met het grootste 

voorwerp. Gooi dit in de lucht 

en vang het terug op. Doe dit 

10 keer. Dit doe je dan ook met 

de andere voorwerpen. Het 

kleinste voorwerp gebruik je  

als laatste, want dat is het 

moeilijkste. 

 

BADKAMER 

Maak met de kussens en 

dekens die je vind een klein 

parcour. Dit moet je dan 

belopen, zonder te vallen! Leg 

je kussen ook wat uit elkaar, 

zo is er wat meer uitdaging. 

Gebruik ook zeker je zetel als 

obstakel, als dat mag van 

mama of papa!  

 

BUREAU/SPEELKAMER 

Maak met de kussens en 

dekens die je vind een klein 

parcour. Dit moet je dan 

belopen, zonder te vallen! Leg 

je kussen ook wat uit elkaar, 

zo is er wat meer uitdaging. 

Gebruik ook zeker je zetel als 

obstakel, als dat mag van 

mama of papa!  

 

TOILET 

Zet je favoriete 

liedje op en dans 

er op los. 

Toiletfeestje!  

Voorzichtig wel, 

dat je niet in het 

toilet valt       

SLAAPKAMERS 

Per kamer een andere oefening. Als je minder 

slaapkamers hebt, geen probleem, dan kies je een 

oefening. Heb je meer slaapkamers? Herhaal dan 

een oefening of verzin er zelf eentje!  

•Slaapkamer 1: Schommel op je rug op het bed. 

Doe dit 10 keer.  

•Slaapkamer 2: Kruip 5 keer onder het bed en 

dan er over naar de andere kant.  

•Slaapkamer 3: Oefen enkele keren je koprol op 

het bed. Probeer zeker, met hulp van mama of 

papa, ook eens een achterwaartse koprol.  

 


