Iedereen weet dat bewegen goed voor je is, maar waar helpt het eigenlijk bij?

 Gezond gewicht
Een gezond gewicht is belangrijk voor je gezondheid.

 Sterke botten
Door te bewegen blijven de botten langer sterk.

 Bloeddruk
Regelmatig bewegen helpt om de bloeddruk gezond te houden.

 Spanningen
Het helpt ook om je beter te kunnen ontspannen. Bovendien slaap je beter als je
meer ontspannen bent

Trek dus je sportschoenen aan en doe lekker mee!!

Wat heb je nodig?
-

2 Wegwerpbordjes
2 Verfstokjes
Plakband of Schilderstape
Ballonnen

Hoe maak je het?
Leg op de achterkant van het papieren bordje je verfstokje. Plak het verfstokje met
tape vast en je spel is klaar om te spelen

Hoe speel je Ballon tennis?
Speel de ballon over naar elkaar met je tennisracket en zorg dat de ballon de grond
niet raakt.
Hoe lang kunnen jullie de ballon samen van de grond houden??

Natuurlijk is het ook leuk om je eigen spel varianten te verzinnen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8sygoLanM

WAT? hoor ik je denken, zitten op een opgeblazen ballon?
Ja op een opgeblazen ballon, gewoon met je hele gewicht en zonder steun er op
gaan zitten! DAT KAN! Ja echt, jij ook!
Oké eerlijk is eerlijk, soms moet je er even voor oefenen, maar iedereen kan het.

Wat heb je nodig?
-

Ballonnen
Stoel

Hoe ga je op een ballon zitten?
Blaas de ballon zover op als je denkt dat je durft.
Leg de ballon op de stoel en ga er maar op zitten.
Niet meteen met je hele gewicht natuurlijk, want dan knapt hij.
Je gaat eerst voelen, doe rustig aan en voel wat er gebeurd in je lijf.
Is het je gelukt???

https://www.youtube.com/watch?v=X7ForG6DxJY

Een oefening voor je been en armspieren, die je samen doet.
Want stiekem is samen sporten ook heel gezellig.
Wat heb je nodig?
-

Dumbbel maar een bal of een fles gevuld met water kan ook. .

Hoe doe je de Over- Under oefening?
1. Ga met je rug tegen elkaar aan staan.
2. Plaats allebei je voeten op heupbreedte uit elkaar
3. Strek je armen boven je hoofd. (Eén houdt de dumbbel boven het vast met
beide handen)

4. Maak nu allebei tegelijk een Squat. Zorg ervoor dat je billen op dezelfde
hoogte blijven (ten op zichte van elkaar) en dat je knieën niet verder dan je
tenen komen.

5. Leun nu beide naar voren. De persoon met de dumbbel geeft deze tussen de
benen door naar de ander.

6. Ga nu allebei weer recht overeind staan. De persoon met de dumbbel geeft de
dumbbel nu over het hoofd naar de andere persoon.

Dit is 1 herhaling.
Doe dit 15 keer en verander daarna van richting.

Een andere spierversterkende activiteit is de:

Wat heb je nodig?

- een muur

Hoe doe je de Wall Site oefening?
1. Ga met je rug tegen over een muur staan.
2. Leun achter over, zodat schouders en billen de muur raken
3. Ga door je heuen en buig door je knieën. Je glijdt met je rug naar beneden
totdat je in een zittende positie bent.
4. Houdt dit zolang vol als je kunt.

Let op! Zorg ervoor dat tijdens de oefening je hoofd, schouders en billen contact
houden met de muur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=PoLfanNdx3Q&feature=emb_lo
go

Wat heb je nodig?

- een radio
- Lekker swingende muziek

Hoe speel je Kleuren- dans.
Zet de muziek aan en ga lekker dansen.
Om de beurt zet je de muziek op pauze en noemt dan een kleur.
Snel ga je op zoek naar de kleur die genoemd is.
Daarna gaat de muziek weer aan en is het dansen geblazen.
Als variant kun je natuurlijk ook afspreken dat de persoon die het laatst bij de
genoemde kleur is, even aan de kant moet wachten. De persoon die als laatste
overblijft is de winnaar.

Mocht je nu van dansen houden, op YouTube staan ook heel veel verschillende dans
workouts.

https://www.youtube.com/watch?v=XEoQOq7h3sk

Blah Blah Blah - Armin Van Buuren | Easy Fitness Dance Video | Easy
Choreography | Dance Workout

https://www.youtube.com/watch?v=UWcsRyAJDvA

ZUMBA 1 MET ELINE 30 min

https://www.youtube.com/watch?v=IWXmagZQMU&list=PLVhPIA6etabfhfKotc58ZFG
1BaSsblie8

Tsunami - DVBBS & Borgeous - Combat Fitness Dance Video Choreography

https://www.youtube.com/watch?v=pkj_pDCWDwc

Fitlala - dansles - Kinderen voor Kinderen

https://www.youtube.com/watch?v=RVTW2GdjO7E

Zomerjobs - Macarena

https://www.youtube.com/watch?v=X709hr6Aj0g

Kinderliedjes | NON-STOP MINIDISCO - DEEL 1 | Nederlands |
Dans | Video | Mini Disco

Wat heb je nodig?
-

Ballonnen of ballen

Hoe ga speel je Rupsje?
Maak een rij en doe de bal tussen je in.
Loop op deze manier een parcours met elkaar zonder dat er een bal tussen jullie uit
valt.
Redden jullie het einde?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eJOwOPeBx0
k&feature=emb_logo

Wat heb je nodig?
-

Ballon
Bal

Hoe ga speel je Balloon Bouncer?
Blaas de ballon op.
Gooi de ballon in de lucht en probeer deze met je bal hoog te houden.
Hoeveel keer lukt het jou, voordat de ballon op de grond valt?

Wat heb je nodig?
-

Ballon
Bal

Hoe ga speel je Wall Ball?
Blaas de ballon op.
Gooi de ballon in de lucht en probeer deze met je bal zo vaak mogelijk tegen de
muur aan te stoten
Hoeveel keer lukt het jou?

Wat heb je nodig?
-

Strandballen
Zwemring/ zwemband

Hoe ga speel je Strandbal stapelen.
Blaas alle strandballen, zwembanden en zwemringen op.
Stapel de strandballen, zwembanden en zwemringen op elkaar tot een hoge toren.
Wie kan de hoogste toren bouwen?

Als variant kun je ook nog een timer zetten.
Wie bouwt bijvoorbeeld de hoogste toren in 1 minuut?

