Natuuryoga
Een serie yoga oefeningen in natuurthema
Hebben jullie al eens meegedaan met yoga? Dit is je kans! We gaan de natuur in
en komen helemaal tot rust. Doen jullie mee?
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
: Sport & bewegen

Soort activiteit
Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?

Yoga zorgt voor zelfvertrouwen, kalmte, concentratie, kracht en ﬂexibiliteit. Tijdens deze yogales maken we
bewegingen die te maken hebben met de natuur. En als we deze oefeningen uitvoeren zijn we lekker buiten!
Wie doet er mee?

Wat heb je nodig?

de yogakaarten uit de bijlage
een open ruimte
optioneel: yogamatjes of kleedjes
optioneel: lamineerapparaat en -vellen
optioneel: rustgevende achtergrondmuziek
optioneel: bekertjes met water en/of (lauwwarme) thee

Wat is yoga?

Tijdens yoga zoek je verbinding tussen je lichaam en je geest. Wat zullen we hiermee bedoelen? Dit betekent
dat je rustig wordt in je hoofd en in je lichaam met deze oefeningen. Eigenlijk is yoga een soort ontdekkingsreis,
want je leert een heleboel over jezelf. Hoe je beweegt en denkt, wat je voelt en hoe je kunt ontspannen. Yoga
bestaat al heel lang en is geen wedstrijdje. Je hoeft de oefeningen niet beter te doen dan iemand anders. Het
is wel belangrijk dat je probeert om de oefeningen aandachtig te doen. Als je dit lukt zal je merken dat je ook in
de klas jezelf beter kunt concentreren of om rustig te worden als je boos of zenuwachtig bent.
Waarom yoga voor kinderen?
Ook kinderen ervaren soms stress. Kinderyoga kan hierbij helpen. Het vermindert drukte in het hoofd en zorgt
ervoor dat kinderen hun lijf kunnen ontspannen en drukke gedachten en gevoelens kunnen kalmeren. Maar
kinderyoga is ook vooral leuk! Gewoon lekker bewegen en plezier hebben is het allerbelangrijkste en dan komt
de rest vanzelf.

Voorbereiding

Print de yogakaarten uit. Je kunt ervoor kiezen om ze te lamineren zodat je ze vaker kunt gebruiken.
Lees de verschillende oefeningen goed door.
Laat de kinderen eventueel kleding aantrekken waar ze zich goed in kunnen bewegen. Ze moeten zich
namelijk kunnen ontspannen en dat gaat lastig als je kleren tijdens de bewegingen in de weg zitten.
Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. Je kunt dit binnen doen in een vrije ruimte of ga naar buiten toe
als het mooi weer is. Het is prettig om op matjes de oefeningen uit te voeren. De grond is anders zo hard.

Tips voor een geslaagde yogales

Laat de kinderen hun sokken uitdoen om uitglijden te voorkomen.
Let goed op eventuele lichamelijke klachten bij de kinderen en houd hier rekening mee tijdens de les.
Leer kinderen te luisteren naar hun lichaam. Vertel dat ze zichzelf nooit mogen forceren. Een houding
mag geen pijn doen!
Doe de houdingen zelf voor zodat de kinderen jou na kunnen doen.
Let op de concentratieboog bij de kinderen. Sommige kinderen zullen de houdingen wel vol houden,
anderen zijn misschien wat sneller afgeleid. Stem dit af op de groep waarmee je de yoga gaat doen.
Begin de yogales met een paar keer rustig in en uit ademen.

Laten we gaan beginnen!

Wist jij trouwens dat veel yoga oefeningen naar dieren zijn vernoemd? Dat maakt het nog iets makkelijker om
ze te onthouden. Tijdens deze yogales maken we bewegingen die te maken hebben met de natuur. Wie doet
er mee?
Stap 1: Ga zelf voor de groep staan en zorg dat de kinderen de ruimte om zich heen hebben om vrij te
bewegen.
Stap 2: Begin de les eerst met een makkelijke oefening, bijvoorbeeld met de berghouding. Benoem de positie,
voer hem uit en vertel waarom hij zo heet.
Stap 3: Ga vervolgens verder met de volgende oefening.
Stap 4: Neem tijdens de sessie de tijd om sommige posities te herhalen of langer aan te houden, zodat
iedereen zich ontspant.
Stap 5: Sluit rustig af met elkaar en drink eventueel een bekertje water of thee.

Variatie

Er zijn in de database van DoenKids nog meer yoga varianten te vinden, zoals de herfst en winteryoga.
Zet tijdens de yogales rustige muziek op. De kinderen kunnen hier naar luisteren, zodat ze zich
ontspannen. Wij hebben alvast een Spotify lijst voor jullie aangemaakt die je hierbij kunt gebruiken.
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MAANHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/QxmPB4y7jio
Hoe doe je deze houding:
Ga rechtop staan met je voeten tegen elkaar.
Doe je armen omhoog met je handpalmen tegen
elkaar aan. Beweeg naar rechts. Je lijf lijkt nu op een
prachtige halve maan. Hou deze houding een paar
tellen vast. Beweeg weer terug naar het midden en
beweeg naar links. Hou ook aan de linkerkant een
paar tellen vast.
Waar is deze houding goed voor?
- Je rekt de zijkanten van je lijf ermee op
- Het geeft je meer ruimte om te ademen
- Het zorgt voor kracht

BLOEMENHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/J8SE4A7f6Y8
Hoe doe je deze houding?
Ga goed rechtop zitten. Doe je voetzolen tegen
elkaar. Adem in, maak je buikspieren sterk en
til je benen op. Balanceer op je zitbeentjes en
steek je armen onder je benen door en hou je
scheenbenen vast. Trek je schouderbladen naar
elkaar toe (zorg ervoor dat je rechtop zit).
Adem een paar keer in en uit.
Waar is deze houding goed voor?
- Het opent je heupen en je borst
- Zorgt voor sterke spieren
- Verbetert je balans en coördinatie
- Zorgt voor meer energie

AARDEHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/3KGHzL2VG7o
Hoe doe je deze houding:
Ga op de grond liggen en doe je benen een stukje
uit elkaar. Doe je ogen dicht. Zorg ervoor dat je
goed recht ligt. Laat je voeten naar buiten rollen.
Leg je armen een stukje naast je lijf, met je
handpalmen naar boven. Adem rustig naar je buik in
en uit. Ontspan zo elk stukje van je lijf. Blijf zo een
paar minuten liggen.
Waar is deze houding goed voor?
Deze houding wordt altijd gedaan als afsluiting van
een yogasessie en zorgt voor ontspanning.
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ZAADJESHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/j0FX1jqZZSo
Hoe doe je deze houding:
Ga op je knieën zitten en doe je benen onder je billen.
Ga op je hielen zitten. Strek je armen uit naar voren en leg je
handpalmen op de grond. Buig voorover en leg voorzichtig je
voorhoofd op de grond. Leg dan je armen naast je lijf.
Adem een paar keer diep in en uit.
Waar is deze houding goed voor?
- Ontspanning
- Geeft een gevoel van veiligheid
- Dit is een goede houding om een yogales mee te beginnen.

BLIKSEMHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/aRvgAIYkOBk
Hoe doe je deze houding?
Ga rechtop staan met je voeten tegen elkaar.
Buig door je knieën met een rechte rug en kijk
recht voor je. Doe je armen naar voren. Blijf zo
een paar seconden staan.
Waar is deze houding goed voor?
- Verbetert stabiliteit, balans en kracht
- Maakt je been- en rugspieren sterker
- Het rekt je schouders en je borst op
- Maakt je lichaam wakker

BLAADJESHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/YCJkDV-8QeM
Hoe doe je deze houding:
Ga op je buik liggen en spreid je armen.
Span je lijf aan.
Til je schouders van de vloer op.
Til je armen van de vloer op.
Doe je benen tegen elkaar.
Til je benen van de vloer op.
Strek je helemaal uit.
Waar is deze houding goed voor?
- Maakt de spieren in je rug, armen en benen sterker
- Zorgt voor ontspanning
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CHAMPIGNONHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/TFwPISg5TEo
Hoe doe je deze houding:
Ga rechtop staan en houd je voeten tegen elkaar aan.
Doe je armen omhoog en haak je duimen in elkaar.
Rek je helemaal uit. Buig voorover met je handen richting
de vloer. Pak je kuiten vast. Probeer met je neus je knieën
te raken. Laat je kuiten weer los en kom rustig weer
helemaal omhoog. Je armen eindigen boven je hoofd.
Laat dan je armen weer rustig zakken langs je lichaam.
Waar is deze houding goed voor?
- Zorgt voor ontspanning
- Rekt de achterkant van de benen op
- Zorgt voor een goede doorbloeding in de benen,
het bovenlichaam en in de hersenen.

BERGHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/VewFujuSxJ0
Hoe doe je deze houding?
Sta stevig met je voeten op de grond. Zet je
voeten iets uit elkaar. Houd je armen langs je
lichaam met je handpalmen naar voren.
Spreid je vingers. Doe je ogen dicht (hoeft niet,
mag wel). Sta stevig en adem rustig in en uit.
Waar is deze houding goed voor?
- Zorgt voor een gevoel van rust en kracht
- Zorgt voor een pauze
- Zorgt voor balans

GROTHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/hEnd0jPkunQ
Hoe doe je deze houding:
Ga op je handen en knieën zitten.
Spreid je vingers en zet je tenen op de grond.
Duw je heupen omhoog in de lucht.
Variatie
Strek één been omhoog en beweeg hem een paar
keer richting je billen en terug. Doe dit ook met het
andere been.
Waar is deze houding goed voor?
- Sterk maken van je armspieren
- Rekken van de achterkant van je benen
- Het zorgt voor extra zuurstof in je hersenen,
waardoor je je minder moe voelt.
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ROTSHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/XXs0ssi0jy4
Hoe doe je deze houding:
Ga rechtop zitten.
Buig je knieën en kruis je voeten over elkaar.
Variatie:
Pak je linkerenkel vast en leg je voet op je rechterdijbeen.
Doe dit ook met je andere voet (rechterenkel,
linkerdijbeen). Leg je handen op je knieën met de
handpalmen naar boven. Zorg ervoor dat je goed rechtop
zit. Doe je ogen dicht en adem rustig in en uit.
Waar is deze houding goed voor?
- Het versterkt je ruggengraat
- Zorgt voor rust

BOOMHOUDING
youtubelink: https://youtu.be/xKc-gnBE4KY
Hoe doe je deze houding?
Zet je rechtervoet op je linkervoet. Zorg ervoor dat je tenen op de
grond blijven staan. Doe je handen tegen elkaar en houd ze in de
buurt van je hart. Laat je handen dan naar boven groeien als een
boom. Probeer recht en stevig te blijven staan. Doe deze houding
ook een keer andersom: zet dus nu je linkervoet op je rechtervoet.
Variatie
Zet je ene voet niet op je andere voet, maar zet hem tegen je kuit
of dijbeen aan.
Waar is deze houding goed voor?
- Balans
- Concentratie
- Kracht

WIJNRANK
youtubelink: https://youtu.be/3qmwKXajnNw
Eventueel kun je ook nog de wijnrank doen (in het Engels
heet deze houding de shoelace pose, maar hier is geen
andere Nederlandse vertaling voor). Deze houding is vrij
ingewikkeld en wordt meestal niet met kinderen gedaan.
Daarom hieronder een versimpelde versie.
Hoe doe je deze houding:
Doe je linkerbeen onder je rechterbeen door en buig beide
benen naar achteren. Houd je armen voor je gezicht met de
ruggen van je handen tegen elkaar aan.
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