
Knuffel-turnles 
 

Dag kleuter(s) 

Dag ouder(s) 

 

 

Weer een nieuwe week, dus weer een nieuwe online turnles.  

Een les die je thuis zelfstandig kan uitvoeren.  

Je kleuters elke week voldoende laten bewegen, 

dat is namelijk heel belangrijk! 

Met de turnlessen die elke week online komen lukt dat perfect. 

 

Deze les heb je maar één iets nodig, 

namelijk je lievelingsknuffel!  

Zorg dat deze niet te klein is, maar ook niet enorm groot. 

 

Vandaag zal je dus eens lekker kunnen bewegen met je knuffeltje. 

Super leuk toch?!  

 

Heb je nog enkele knuffels in je bed liggen? 

Laat mama, papa, broer of zus dan zeker ook meedoen!  

 

Geniet van de les samen met je lievelingsknuffel. 

 

Veel plezier met de les. 

 

 

Dikke knuffel, Juf Valerie!   
 



Opwarming 
Om onszelf en de knuffel op te warmen, gaan we samen een dansje doen. Doe mee met Juf Valerie en 

haar knuffel. Kijk maar goed wat je moet doen via de onderstaande link.  

→ https://youtu.be/O7X-bu5TBhA 

 

Midden 
Nu gaan we enkele oefeningen doen met onze knuffel. Doe goed mee en zorg dat je je knuffel 

voorzichtig behandeld!  

- Steek je knuffel tussen je benen. Spring nu in het rond. 

- Leg de knuffel voor je op de grond. Spring er overheen. De knuffel ligt nu achter je. Blijf staan 

zoals je staat, en pak zo je knuffel vast en leg hem terug voor je. Doe dit meerdere keren.  

- Doe nu hetzelfde, maar spring er niet vooruit over, maar achteruit. Ook dit doe je meerdere 

keren. 

- Probeer rond te wandelen met de knuffel op je hoofd. Pas wel op dat je hem niet laat vallen! 

- Gooi de knuffel enkele centimeters hoog in de lucht en vang hem terug op. Als dit goed lukt, 

gooi je hem steeds hoger en hoger.  

- Maak een lus met de knuffel tussen je benen. Hoe die je dit? Kijk naar de onderstaande foto, 

deze beweging maak je met je knuffel tussen je benen. Eigenlijk maak je een omgekeerde 8. 

 

 

 

 

 

- Ga op de grond liggen. Leg je armen gestrekt boven hoofd op de grond. Neem je knuffel vast 

in je handen. Rol nu 5 keer naar rechts, nadien 5 keer terug naar links. Doe dit meerdere keren. 

- Geef je knuffel van je ene naar je andere hand door rond je lichaam. Aan je buik wissel je dus 

van hand en ook aan je rug. Maak zo een 10tal rondjes je lichaam. 

- Leg je knuffel op je voet. Sjot je knuffel nu hoog in de lucht en probeer hem op te vangen met 

je handen. Probeer dit meerdere malen, zodat het zeker 3 keer na elkaar lukt. 

- Leg de knuffel aan één kant van de ruimte en ga zelf aan de andere kant staan. Zorg dat er 

zeker een 3tal meter tussen zit. Nu ga op verschillende manieren naar je knuffel toe om de 

knuffel een kusje te geven. Op welke manieren?  

o Al wandelend 

o Lopend naar de andere kant 

o Spring er naartoe 

o Hinkel naar je knuffel 

o Kruip op handen en knieën 

o Wandel op je handen en voeten 

o Doe konijnensprongen 

o Wandel achteruit richting je knuffel 

o Loop achteruit er naartoe 

o … 

o Weet jij nog andere manieren om bij je knuffel te geraken? 

- Leg je knuffel op de grond. Ga nu OP je knuffel staan met je beide benen tegen elkaar. Kan jij 

10 tellen blijven staan zonder te vallen. 

- Probeer nu eens op één been te gaan staan op je knuffel. Zorg dat je je evenwicht niet verliest! 

Een tipje hiervoor: kijk naar één vast, niet bewegend punt. 

been been 



- Leg de knuffel op een plaats die de ouder zegt:  

o Leg de knuffel voor je. 

o Neem nu de knuffel en plaats hem achter je. 

o Zet de knuffel zijwaarts van jezelf. 

o Weet jij waar links is? Leg je knuffel daar.  

o Leg de knuffel nu rechts. 

o Weet jij waar je je knuffel moet leggen als je dit schuin van jezelf moet doen?  

- Leg de knuffel op de grond en ga er naast staan. Spring nu zijwaarts over de knuffel. Van links 

naar rechts erover, van rechts naar links erover.  

- Neem je knuffel in één hand. Hef één been op en geef onder je been door aan je andere hand. 

Doe nu hetzelfde maar bij je andere been. Herhaal dit meerdere keren.  

- Ga op je handen en knieën staan. Leg je knuffel op je rug en kruip rond. Zorg er wel voor dat 

de knuffel niet valt!  

- Kan je ook in plaats van op handen en knieën, op handen en voeten rondwandelen met je 

knuffel op je rug? Probeer het maar eens.  

- Leg nu je knuffel op je buik terwijl je handen en voeten op de grond staan. Wandel zo rond in 

de ruimte.  

 

Om het midden van de les af te ronden, gaan we nog even helemaal los op muziek samen met onze 

knuffel. Wat is de bedoeling? Zet de bumba stopdans op en dans met je knuffel als je muziek hoort. 

Wanneer de muziek stopt, stop jij ook met dansen. Alles geven maar!! 

Het liedje → https://www.youtube.com/watch?v=DXFucH5wzOs&t=56s 

 

Slot 
Om af te sluiten gaan we nog enkele rustgevende oefeningen doen samen met onze knuffel. Bekijk het 

filmpje in onderstaande link om te zien wat je moet doen. 

→ https://youtu.be/R2k88F4BjmM 

 


