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Buig en strek

Yoga in de klas

Lesduur: 20 minuten
Lesvorm: actief
Werkwijze: groep

Yoga is een hele oude vorm van gym. Het 
komt uit India. Je neemt verschillende 
houdingen aan. Je let ook goed op je 
ademhaling. Door deze houdingen met 
aandacht en concentratie te doen word je 
rustig en ontspannen. En je wordt er ook 
nog lenig van. 

Doe deze oefeningen met de klas, bijvoorbeeld 
tijdens de gymles. Probeer de oefeningen zo 
goed mogelijk uit te voeren. Luister goed naar 
de instructie. Maar: het is niet belangrijk dat de 
oefening helemaal perfect gaat. Ieder mens is 
anders. Probeer het gewoon, kijk wat jou lukt! 
Doe de oefeningen het liefst op blote voeten.

Oefening 1 – 2 minuten
Ga rechtop staan met je voeten iets uit elkaar. 
Adem in door je neus en uit door je mond. Leg 
je handen op je buik. Voel je je ademhaling? 
Gaat je ademhaling hard of langzaam? Blijf zo 
even rustig ademen.

Oefening 2 – 2 minuten bewegen,  
1 minuut stilstaan
Voel alle delen van je voet. Beweeg een beetje 
naar voren zodat je gewicht op je tenen rust. 
En beweeg dan opzij, en naar achteren, en naar 
de andere kant opzij. Voel je je hele voet op de 
grond?

Sta nu stil. Fantaseer dat er wortels aan je 
voeten zitten, zoals bij een boom. Die wortels 
gaan de grond in. Je kunt niet meer van je plek 
komen. Je hele voet rust op de grond. Misschien 
wil je je ogen dichtdoen om het beter te voelen.

Oefening 3 – 2 minuten
Doe je ogen weer open als je ze dicht had. Houd 
je armen gebogen voor je lijf. Doe nu rustig je 
handen open en dicht. Bal ze tot een vuist en 
als je ze opendoet, spreid dan al je vingers. 
Probeer elke vinger te voelen! 

Oefening 4 – 2 minuten
Sta weer rechtop, laat je armen langs je 
lichaam hangen. Beweeg nu je schouders 
één voor één omhoog. Draai ze dan allebei 
tegelijk naar achteren. En naar voren. En weer 
naar achteren. Blijf hierbij rustig door je neus 
ademen.

Oefening 5 – 2 minuten
Zo, nu heb je je hele lijf gevoeld. Nu ga je doen 
alsof je een kikker bent. Ga op je hurken zitten. 
Doe je benen iets uit elkaar en zet je handen 
ertussen op de grond. 
Nu spring je met je benen in de lucht. Alsof 
je een kikker bent. Kwaken mag! Doe dit een 
paar keer. Als je klaar bent, strek je je benen. 
Je handen blijven op de grond. Zo maak je een 
bolle rug. Blijf zo even staan. Ga daarna weer 
rechtop staan.

Oefening 6 – 2 minuten
Nu ben je een kat. Ga op de grond zitten met je 
knieën en handen op de grond. Adem in, maak 
je rug hol en kijk naar boven. Adem uit, maak je 
rug bol en kijk naar beneden. Doe dit een paar 
keer. Snap je waarom ze deze houding ‘de kat’ 
noemen?
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Oefening 7 – 4 minuten
Een yogales is niet klaar zonder een 
ontspanningsoefening. Je kunt verschillende 
dingen doen. Een leuke oefening is deze. 
Leg een voorwerp voor je neer, bijvoorbeeld 
een steen. Kijk er heel goed en heel lang naar. 
Probeer aan niets anders te denken dan aan de 
steen. Welke vorm heeft hij? Welke kleur? Als 
het na een tijdje niet meer lukt om aan de steen 
te denken, stop je. Als je dit vaker doet, lukt het 
steeds beter om je te concentreren.

Tip
Er zijn nog veel meer leuke yogaoefeningen. 
Kijk eens op internet, op YouTube of in speciale 
boeken over kinderyoga. 


