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Samen ontspannen met je kind? 
Neem de tijd om met je kind op een kleed te gaan liggen in een rustige ruimte. 
 
Ga samen liggen op de grond.  
Als je ligt: 
 
Stel voor dat je naar het bos gaat. 
Breng je benen naar je buik. 
Maak fiets bewegingen met je benen. 
Fiets in je fantasie naar een bos in je buurt.  
En laat je kind beschrijven wat je allemaal 
tegen komt. 
Bruggen, stoplichten, mensen, dieren etc… 
Fiets rechtdoor, linksaf, rechtsaf, rem af, fiets harder, fiets langzaam. 
 
Als je samen moe bent geworden 
blijf dan even liggen. 
Bekijk in je fantasie het bos om je heen. 
Wees stil terwijl je rondkijkt, 
straks ga je elkaar erover vertellen.  
 
Zie je bomen, de kleuren, beestjes? 
Wat zie je allemaal? Wat ruik je? 
 
Vertel het elkaar. 
 
Kom dan staan: 
Ga je opwarmen in het bos. 
Stamp een paar keer op de grond. 
Beklop je benen en armen. 
 
Partner oefeningen: 
Doe samen de boomhouding, beeld samen een dier uit. 
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Ontladen: 
Zet een vrolijk muziekje op en doe het spel Bevriezen/ bewegen. 
Bijvoorbeeld de muziek: “Ik ben vandaag zo vrolijk van Alfred Jodocus Kwak”. 
Zet af en toe de muziek stop. En sta stil. Daarna beweeg je vrij in de ruimte. 
 
Ademoefening: 
Kom zitten 
Leg beide handen op je buik.  
En voel hoe je buik beweegt.  
Blijf het bewegen volgen. 
Stop ermee 
Volg ook je adembeweging. 
 
Ga eventueel liggen en leg een knuffel op je buik.  
Kijk naar elkaars knuffel op de buik. 
Zie hoe de buik beweegt. 
Doe geen moeite om de buik te laten bewegen. 
Kijk alleen maar. 
Ontspan en kijk. 
 
Ontspanningsoefening 
Kom liggen. 
 
Adem langzaam in en uit. 
Merk op hoe je ligt 
Merk op dat je voeten de vloer raken 
Duw de voeten naar de grond/ Knijp je tenen samen. 
Ontspan je tenen, je voeten. Wiebel even. 
Ontspan. 
Duw je knieën richting de grond.  
En laat je knieën weer ontspannen. 
Wiebel met je benen.  
Ontspan. 
Let op hoe je rug op de grond ligt. 
Duw je schouders naar elkaar toe. 
Voel de spanning die dat geeft. 
Laat dan je schouders weer ontspannen. 
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Leg ze breed neer. 
Neem de ruimte in. 
Je mag er zijn. 
Merk op dat je ellebogen de 
vloer raken. 
Knijp je vingers tot een 
vuist. 
Laat dan je vingers weer 
ontspannen. 
Wiebel met je vingers. 
Ontspan je vingers. 
 
Nu gaat de ouder naar het 
kind toe. 
Zeg tegen je kind: 
“Stel je nu voor dat je lichaam helemaal ontspannen is.  
Alle lichaamsdelen liggen zwaar op de grond. 
Je benen zijn zwaar, je armen,  
Ze zijn zo slap als een spaghettisliertje”. 
 
Vraag of je het het kind mag aanraken. 
Zeg dan tegen je kind: 
 
“Ik ga nu je voet optillen. Je hoeft niets te doen. 
Je voet ligt ontspannen, zwaar op de grond. 
Voel maar dat je voet helemaal ontspannen is. (je tilt de voet op en merkt dat hij 
slap is). 
En idem been, en arm en hand en vinger”. 
 
“Je lichaam is helemaal ontspannen. 
Geniet van een moment van rust. 
Wees stil 
En geniet, ontspan”. 
 
Praat nog even na of laat je kind in slaap vallen. 
Veel ontspanningsplezier! 
Heb je vragen of willen je delen hoe het was? Mail me via 
kinderyoga@yoga4you.nl 
Of laat een reactie achter op mijn blog: 
http://yoga4youamersfoort.wordpress.com 
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Hartelijke groet 
Els Demoed 
06-40502955 
www.yoga4you.nl 


