
Herfst-les voor thuis 
 

 

Dag kleuter(s) 

Dag ouder(s) 

 

 

Welkom op de herfst-les! 

 

Een turnles voor kleuters die je thuis kan uitvoeren.  

Ouders kunnen zeggen of de kleuters moeten doen,  

of ze doen gewoon gezellig mee met de kinderen!  

 

Volg de les stap voor stap en zo moet alles vlotjes lukken!  

 

De materialen die je bij je moet nemen zijn: 

- 2 herfstblaadjes 

- Een hoepel (of iets anders waar je in kan gaan staan) 

 

Zorg zeker ook dat je je beste sportoutfit aan hebt. 

Het geluid van je computer moet ook aanstaan.  

Zo zal je deze les goed kunnen uitvoeren.  

 

 

Veel plezier en succes!  

 

 

Sportieve groetjes 

Juf Valerie 
 

 

 

 

 



Opwarming 
Beginnen doen we met een opwarmingsdansje. Zo kan ons lichaam al wat warm worden op een 

leuke en speelse manier. Dat is namelijk belangrijk om te doen voor we beginnen aan het echte 

turnwerk. Dans je maar lekker los en warm! 

De opwarming doen we op het liedje ‘de wind waait’. Zeer toepasselijk tijdens deze herfstdagen. 

 

Neem allemaal je 2 herfstblaadjes erbij en dans mee met het voorbeeldfilmpje. Kopieer de link en 

plak hem in je zoekbalk, zo kom je bij het opwarmingsdansje terecht.  

➔ Link naar het dansje: https://youtu.be/_GNkkQTbIss   

 

Midden 
Nu we allemaal opgewarmd zijn kunnen we beginnen aan de kern van de turnles. Je mag je blaadjes 

even aan de kant leggen, maar niet te ver, want deze hebben we straks nog nodig!  

 

Herfstdieren 
Als eerste gaan we eens kijken in het herfstbos. Wat vinden wij daar allemaal?  

Bladeren, eikels, bomen, maar natuurlijk ook herfstdieren!  

Er zijn veel dieren te vinden in het bos, wij gaan samen eens kijken welke dat zijn. We sommen hier 

enkele herfstdieren op en ook een beschrijving van hoe je dit dier kan nadoen.  

Laat je kleuters eerst raden aan de hand van de foto welk dier het is en doe nadien het diertje na!  

  

 

1. Spring als een konijntje door de ruimte. Dit doe je door op 

handen en voeten te gaan staan. Je zet eerst je handen naar 

voor en springt dan met je beide benen naar je armen. Dan 

zet je je armen weer naar voor, dan je benen. Zo tot je goed 

gesprongen hebt als een konijntje. 

 

2. Doe nu hetzelfde als hierboven, maar dan met gestrekte 

benen. Nu ben je geen klein konijntje meer, maar een grote 

haas. 

 

3. Probeer nu nog eens een konijntje na te doen, maar 

achteruit! Je zet dus eerst je voeten naar achter en plaatst 

dan je handen voor je voeten.  

 

4. Yogakaart ‘haas’ 

Ga op je knieën zitten. Buig je bovenlichaam naar voren. Leg 

je voorhoofd op de grond. Pak je voeten vast. Sluit je ogen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ga op handen en voeten staan, met je buik naar de grond gericht. 

Wandel nu door de ruimte als een snelle spin.  

 

2. Doe nu hetzelfde, maar richt je buik naar het plafond. Zo ben je ook een 

spinnetje dat aan het rondwandelen is. 

 

3. Yogakaart ‘de spin’  

Ga op je hurken zitten met je benen uit elkaar. Plaats je handen  

tussen je benen door achter je voeten op de grond. Je vingers  

wijzen naar achteren en je kijkt naar voren.  

 

 

 

 

 

  1. Ga rechtstaan. Wandel nu op je tippen rond als een vogeltje, 

terwijl je met je armen fladdert zoals de vogel met zijn vleugels.  

 

2. Ga op je hurken zitten. Strek je armen zijwaarts. Wapper met je 

armen zoals de vleugels van een vogel. Terwijl je wappert met je 

armen kom je omhoog en terug omlaag. Doe dit enkele keren. 

 

3. Yogakaart ‘kraanvogel’ 

Je staat rechtop. Buig één been naar achter en pak met  

je hand je voet vast. Strek je andere arm boven je  

hoofd. Trek je voet die je vast hebt, zo dicht mogelijk  

tegen je billen. Doe hetzelfde, maar wissel van been.  

 

 

 

 

4. Yogakaart ‘specht’ 

Ga op je handen en knieën zitten. Zet je ene voet naar voren 

tussen je handen. Strek je andere been naar achteren. Doe 

hetzelfde maar wissel eens van been. Wissel nu in snel tempo 

van been.  

 

 

 

 

1. Ga op je knieën en handen zitten. Leg nu je 

onderarmen op de grond. Kruip nu op je knieën en 

onderarmen traag rond als een slak. 

 

 

 

 



 

 

1. Ga liggen op je buik. Trek je knieën nu naar je borst en schuif je borst dan 

naar voor. Beweeg zo door de ruimte als een kronkelende worm. 

 

2. Yogakaart ‘worm’ 

Ga op je rug liggen met gestrekte benen. Strek je armen boven je  

hoofd en leg je neer op de grond. Rol naar de ene kant en daarna  

naar de andere kant. Rol door de ruimte.  

 

 

 

Kan jij misschien zelf nog andere herfstdieren bedenken en uitbeelden?  

 

Regenplassen  
Na onze wandeling in het bos moeten we snel naar huis, want het is beginnen regenen!  

Maar hé, in de regen kan je toch ook spelen en bewegen?  

Doe snel je regenlaarzen aan (of doe maar alsof) en ga in een plas staan (hiervoor kan je een hoepel 

of iets in die aard gebruiken).  

 

Nu gaan wij leuke oefeningen doen in onze plas. Doe je mee?  

- Wandel ter plaatse in je plas. 

- Stamp nu heel hard met je voeten in het water.  

- Nu gaan we heel hard springen!  

- Kunnen jullie ook op één been springen in de plas? En op je andere been? 

- Spring in en uit de plas. Doe dit steeds sneller.  

- Kan je ook met je benen open en toe springen? Als je benen toe zijn sta je in de plas, als je 

benen open zijn  ligt de plas tussen je benen.  

- Oei oei, onze voeten zijn al helemaal nat! Ga maar eens snel achter je plas staan. Spring nu 

over de plas. Doe dit enkele keren.  

Schud nu je benen maar eens helemaal droog, zodat we aan het volgende kunnen beginnen!  

 

Herfstblaadje 
Neem nu snel je herfstblaadjes er weer bij. Je hebt voor dit deel van de les er maar één nodig.  

We gaan hiermee nu eens enkele oefeningen proberen te doen, doe je best!  

- Balanceer je blaadje op een lichaamsdeel. Let op! Het blaadje mag niet op de grond 

vallen… Lukt dat?  

o Balanceer het op je hoofd. 

o Leg het nu eens op je schouder.  

o Lukt het ook om het blaadje op je hand te leggen en wat rond te wandelen? 

Probeer het ook op je andere hand.  

o Doe hetzelfde als hiervoor, maar dan op je arm.  

o Ga nu op je handen en knieën zitten. Leg het blaadje op je rug en kruip rond.  

o Sta recht en leg het blaadje op je voet. Balanceer het goed zodat het niet valt. 

Probeer hetzelfde op je andere voet. 

o Hef als laatste je knie hoog in de lucht en laat het blaadje hier op balanceren. 

Doe hetzelfde op de andere knie.  



- Leg je blaadje nu op de grond en ga er achter zitten op je knieën en handen. Blaas nu 

heel hard tegen het blaadje zodat het vooruit vliegt. Kruip het achterna en doe nog eens 

hetzelfde. Herhaal dit enkele keren zodat je een leuk parcourtje aflegt met het 

dwarrelende blaadje.  

- Sta weer recht. Steek het blaadje hoog in de lucht. Laat het nu los, zodat het naar 

beneden dwarrelt. Kan jij het blaadje terug vangen voor het op de grond valt? Als dit 

goed lukt, laat mama of mama het dan eens hoog in de lucht houden voor jou en vang 

het dan op. Dit zal wat moeilijker zijn…  

 

Kan je nog iets anders met het blaadje? Toon het zeker eens aan mama of papa!  

 

Slot 
Amai, nu hebben wij goed gesport! Om af te sluiten gaan we nog even heel ons lichaam los maken en 

wat rustig worden. Dit gaan we doen door drie yogakaarten van herfstdieren uit te beelden. Om 

helemaal rustig te worden, kan je volgende muziek afspelen tijdens het nadoen van de yogakaarten. 

→ Rustige herfstmuziek: https://www.youtube.com/watch?v=2GzNbFxsmvI) 

Yogakaarten om na te doen: 

- Kever: Ga op je buik liggen met je kin op de grond. Strek je benen en zet je tenen in de 

grond. Leg je handen onder je buik op de grond. Til je billen een beetje omhoog en laat ze 

weer zakken. Doe dit enkele keren.  

 

 

 

- Uil: Je zit op je hurken met een rechte rug. Plaats je armen achter je rug en vouw je 

vingers in elkaar. Kijk zover mogelijk opzij over je schouders. Sla je armen open en kom 

omhoog. Vlieg geruisloos door de ruimte.  

 

 

 

 

 

 

- Hert:  Je staat rechtop. Stap met één been naar achteren en zet je voet een beetje 

schuin. Draai je lichaam naar voren. Buig je ander been naar voren. Breng je armen 

boven je hoofd en spreid je vingers als een gewei van een hert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke duim en een groot applaus voor jou, je hebt de les helemaal gedaan! Goed gedaan hoor! 

  


